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مبادرات »التجارة« ساهمت في استقرار األسعار
أوجدت بيئة تنافسية بين المجمعات التجارية.. خبراء ومستهلكون:
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ــنــــت املـــــــــبـــــــــادرات  ــكــ ــمــ تــ
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا وزارة 
الــــتــــجــــارة والــصــنــاعــة 
ــان  ــر رمـــضـ ــهـ ـــــال شـ خـ
املــــــبــــــارك مـــــن تــحــقــيــق 
ــا فــــي الــــســــوق املـــحـــلـــي، ال ســـيـــمـــا فــي  ــهــ ــدافــ أهــ
ضبط مستوى أسعار السلع واملـــواد الغذائية 
واالستهاكية التي يــزداد عليها الطلب خال 
الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل، إذ بـــقـــيـــت ضـــمـــن املــــعــــدالت 
الــطــبــيــعــيــة لـــهـــا وبــيــعــهــا بـــأســـعـــار تـــصـــل إلـــى 
التكلفة. كما شهدت األســواق املحلية وفرة في 
السلع والبضائع الغذائية وغير الغذائية طيلة 
شهر رمضان املبارك نتيجة تكاتف القطاعني 
العام والخاص وضمان استمرار تدفق السلع 

واملنتجات والبضائع إلى األسواق املحلية.
ومن أبرز املبادرات التي نفذتها الــوزارة للعام 
ــبــــادرات، مــبــادرة  الــحــالــي والــبــالــغ عـــددهـــا 6 مــ
الـــســـلـــع املـــخـــفـــضـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع املــجــمــعــات 
التجارية الكبرى بالدولة والتي تجاوزت 500 
ســلــعــة غــذائــيــة واســتــهــاكــيــة بــنــســب تخفيض 
وصلت إلى ما يقارب 25% عن أسعارها بقية 

أشهر العام.
وســـاهـــمـــت مــــبــــادرة الــســلــع املــخــفــضــة بــإيــجــاد 

بيئة تنافسية بــني املجمعات 
ــة والــــســــوبــــر مـــاركـــت  ــاريـ ــتـــجـ الـ
مما أدى إلى استقرار األسعار 

طوال شهر رمضان املبارك.

بـــــــــوزارة األوقـــــــــاف والــــشــــؤون  املـــســـاجـــد  أعـــلـــنـــت إدارة 
اإلسامية عن إتاحة 124 مسجدًا في ربوع قطر العامرة 

لاعتكاف، موزعة على 75 منطقة.
وتـــأتـــي إتـــاحـــة هـــذا الـــعـــدد مـــن املــســاجــد لــاعــتــكــاف في 
إطـــار حــرص إدارة املساجد بـــوزارة األوقـــاف والــشــؤون 
اإلسامية على إحياء سنة االعتكاف في الشهر الفضيل، ورغبة منها في توفير 
الخدمات للمعتكفني بما ال يتعارض مع مصلحة جميع املصلني. وراعت اإلدارة 
املــوقــع الجغرافي، وكــون املسجد جامعًا مــع جاهزية  فــي تحديد هــذه املساجد 
مرافقه لخدمة ضيوف بيوت الله من املعتكفني، واشترطت أن يكون االعتكاف في 
أحد هذه املساجد، كما حرصت اإلدارة على تعليم فقه االعتكاف الشرعي والنافع 
املوافق للهدي النبوي الشريف. واشترطت إدارة املساجد أال يقل سن املعتكف 
عن 15 عامًا، فإن قل فيجب أن يكون بموافقة ولي أمره، على أال يقل عمر املعتكف 
فــي كــل األحــــوال عــن 8 أعــــوام. بــاإلضــافــة إلـــى أن يــحــافــظ املعتكف عــلــى نظافته 

الشخصية، ونــظــافــة مــكــان االعــتــكــاف، ويــحــافــظ على ممتلكات 
املــســجــد الــتــي تــعــد وقــفــًا عــلــى املــســلــمــني جــمــيــعــًا. كــمــا اشترطت 
اإلدارة أن يحرص املعتكف على عدم إزعاج املصلني باألحاديث 

الجانبية، وعدم إيذاء أهل املسجد عامة.

»الــعــتــيــق«، ُبــنــي كـــأول مسجد في  مسجد عــمــرو بــن الــعــاص املسمى بـــ
أفريقيا لدى قدوم الصحابي عمرو بن العاص على رأس الفاتحني من 
الصحابة لنشر اإلســام وتأسست بتأسيس املسجد مدينة الفسطاط 
عاصمة مصر بعد الفتح اإلســامــي في ُسنة ممتدة في تاريخ مصر، 
أن تبنى عاصمة وأول حجر تضعه يكون لتأسيس مسجد.  وسمي 
املسجد بالعتيق، أي القديم أو األول، ليترك ُسنة أخــرى هــي تسمية 
أول مسجد بكل إقليم مصري بالعتيق، حيث يوجد بكل محافظة من 
محافظات الصعيد مسجد كبير قديم يسمى بالعتيق.  وملسجد عمرو 
بن العاص مكانة خاصة عند املصريني كونه مسجدا بناه الصحابة 
ــان رفـــيـــق فــتــح مــصــر لــيــمــثــل األصـــالـــة وفــاتــحــة الــخــيــر أن جعلهم  ــ وكـ

ل لسانهم من اللغة املصرية القديمة إلى اللغة العربية. مسلمني، وحوَّ
يستقبل مسجد عمرو بن العاص املصريني والــزوار العرب واملسلمني 
ــتــــراويــــح، ومــــا يــحــمــلــه مـــن روحـــانـــيـــات  يــومــيــا وخـــاصـــة فـــي صــــاة الــ
ــالـــصـــوت الـــحـــســـن والـــتـــهـــجـــد والـــــدعـــــاء ملــصــر  ــه بـ ــطــ ــيــــات، وربــ ــانــ وإيــــمــ

وللمصريني ولكافة املسلمني في العالم.
شتم 

ُ
ويــســتــهــوي مــســجــد عــمــرو بــن الــعــاص نــفــوس املــصــريــني، فــفــيــه ت

آثــارهــم  الــنــاس للنبي وأبـــرز  رائــحــة الصحابة كــأقــرب 
ــر وارتـــبـــاط ذهني  هــي املــســجــد العتيق ففيه ســنــة وأثـ

ليجتذب حالة الزهد واإلخاص والتهجد.

»الدعوة« تعلن النتائج 
النهائية للمسابقة 

المركزية الرابعة لمراكز 
التحفيظ النسائية

124 مسجدًا لالعتكاف اعتمدتها
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

»عمرو بن العاص«
 أول مسجد في أفريقيا
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ــــؤون  ــشــ ــ ــارك وزارة األوقــــــــــــاف والــ ــ ــشــ ــ تــ
اإلسالمية ممثلة لدولة قطر في مسابقة 
ــقــــرآن، الــتــي  الـــجـــزائـــر الـــدولـــيـــة لــحــفــظ الــ
انطلقت منافساتها يوم السبت املاضي، 
ــدولـــة فــيــهــا املــتــســابــق محمد  ويــمــثــل الـ
عبدالله بليده، ويصحبه املشرف الفني 
عــمــر فــــــاروق يـــوســـف الـــــذي يــتــابــع دقــة 
الــحــفــظ واملــراجــعــة مــع املــتــســابــق، حيث 
تـــم تــرشــيــح املــتــســابــق مـــن قــســم الــقــرآن 
الكريم وعلومه بإدارة الدعوة واإلرشاد 
ــافـــر فــالــح  الـــديـــنـــي، ويــــتــــرأس الــــوفــــد ظـ

الهاجري.
وقــــد اجـــتـــاز املــتــســابــق مــحــمــد عــبــدالــلــه 
ــار  ــبـ ــتـ ــلــــيــــده املــــرحــــلــــة األولــــــــــى مـــــن اخـ بــ
املـــشـــاركـــن وتـــأهـــل ملــنــافــســات املــرحــلــة 
الــثــانــيــة لــهــذه املــســابــقــة الــقــرآنــيــة الــتــي 
تــحــتــضــنــهــا الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة في 

نسختها السادسة عشرة.
 وتقام منافسات املسابقة خالل الفترة 
إلـــى 31 مــايــو( ضــمــن فعاليات  مــن )25 
جــائــزة الــجــزائــر الــدولــيــة لحفظ الــقــرآن 
الــكــريــم وتــجــويــده وتــفــســيــره بمشاركة 
50 دولــة بينها قطر وتختتم الخميس 

القادم.
وشــارك في افتتاح الفعاليات الخاصة 
ــزة الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت فــــــي قــصــر  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ بـ
املعارض الصنوبر البحري شخصيات 
ــر  ــ رســـمـــيـــة وســـيـــاســـيـــة يـــتـــقـــدمـــهـــم وزيـ
الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، وعدد 
مـــن ســـفـــراء بــعــض الـــــدول وعــلــمــاء ديــن 
مــن الــجــزائــر وبــعــض الـــدول اإلســالمــيــة، 

وشــهــد حــفــل االفـــتـــتـــاح قـــــراءة جماعية 
ــرآن، ثـــم عـــرضـــا وثــائــقــيــا  ــقــ ــــات مـــن الــ آليـ
قــصــيــرا عـــن تـــاريـــخ الــنــســخــة الــخــامــســة 
ــشـــرة الـــســـابـــقـــة لـــلـــجـــائـــزة، كـــمـــا شــهــد  عـ
ــاملـــن جـــزائـــريـــن هــمــا  الـــحـــفـــل تـــكـــريـــم عـ
صالح الصديق وجلول بلقاسمي، كما 
تم إظهار الحفاوة والترحيب باملتسابق 
الــــنــــيــــوزيــــلــــنــــدي مــــحــــمــــد أنــــــــس مــمــثــل 
ــك مـــن قبل  ــ جــمــهــوريــة نــيــوزيــلــنــدا، وذلـ
وزير الشؤون اإلسالمية حيث استدعي 
على مــســرح الحفل وتــم تشجيعه على 

مشاركته في املسابقة.
ويحصل الفائز األول في املسابقة على 
مبلغ مالي يقدر بمليون دينار جزائري، 
ألـــف  ــثــــانــــي 800  )10 آالف دوالر( والــ
دينار )8 آالف دوالر( والثالث 500 ألف 
دينار )5 آالف دوالر(، وكانت االنطالقة 
لــهــذه املسابقة كمنافسة دولية  األولـــى 
يــتــم تنظيمها ســنــويــا بــاســتــمــرار منذ 
يـــتـــنـــافـــس مــن  تـــقـــلـــيـــدا  2003 وتـــعـــتـــبـــر 
خالله حفظة القرآن من مختلف البلدان 

اإلسالمية عبر العالم.

تـــــواصـــــل وزارة 
األوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 
والـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــؤون 
اإلســــــــــــالمــــــــــــيــــــــــــة 
الــــدروس واملــحــاضــرات الدعوية  تقديم 
ــة، حــيــث نــظــمــت إدارة  ــدولــ بــمــســاجــد الــ
ــوة واإلرشـــــــــاد الـــديـــنـــي مــحــاضــرة  ــدعــ الــ
بجامع املؤسسة العامة للحي الثقافي 
»كــــتــــارا«، قــدمــهــا الـــداعـــيـــة يــحــيــى بطي 
ــمــــي أحـــــــــد الــــــــدعــــــــاة الــــقــــطــــريــــن  ــيــ ــعــ ــنــ الــ
بــالــوزارة، وذلــك ضمن البرامج الدعوية 
الرمضانية باملساجد. وتناول املحاضر 
الــحــديــث حــول تغيير اإلنــســان لعاداته 
وأنــــهــــا ســبــيــل إلـــــى الــتــغــيــيــر لــأفــضــل 
وضــرورة البدء بالنفس في التغيير ملا 
فيه الخير لنفسه ويعود على املجتمع 
ــك مــصــداقــا لــقــولــه تــعــالــى:  بــالــنــفــع، وذلــ
 
ْ
ُروا يِّ

َ
ُيغ ى 

َّ
ْوٍم َحت

َ
ِبق َما  ُر  يِّ

َ
ُيغ اَل  َه 

ّ
الل  

َّ
»ِإن

ا  ــْوٍم ُســوًء
َ
ِبــق ُه 

ّ
الل َراَد 

َ
أ ا 

َ
َوِإذ ِسِهْم 

ُ
ف

ْ
ن

َ
ِبأ َما 

ن ُدوِنــِه ِمن َواٍل«..  ُهم مِّ
َ
ُه َوَمــا ل

َ
 َمــَردَّ ل

َ
ال

َ
ف

مشيرًا إلى أن هذه السنة الكونية التي 
جعلها الباري عز وجل في كتابه حتى 
نــكــون عــلــى بــيــنــة، وحــتــى ال نبتعد عن 
ع  الجادة وعن الصواب، وحتى ال نضيِّ

العروة الوثقى.
ــذه اآليـــــــة تــمــثــل  وقـــــــال الـــنـــعـــيـــمـــي إن هــــ
لــن يغير  الــلــه  معادلة ثابتة مفادها أن 
حـــال قـــوم مــن وضـــع مــرضــي مــريــح إلــى 
وضـــع ضــنــك مــذمــوم أو الــعــكــس إال إذا 
غــيــر هــــؤالء الــقــوم مــا فــي قــلــوبــهــم، فــإذا 
إلـــى مــوالهــم وامتثلوا  وجــهــوا قلوبهم 

الله  ألوامــره وابتعدوا عن نواهيه غّير 
حالهم إلى أحسن حال.

وأضــاف أن الله تعالى أكد لنا في اآلية 
الــســابــقــة أن التغيير يــبــدأ بالنفس بل 
الــلــه تعالى  هــو التغيير الحقيقي ألن 
أكــدهــا بــــأداة الــتــوكــيــد »إن«، مــؤكــدًا أن 

األمـــر ينبع مــن قــنــاعــات اإلنــســان، رجال 
كان أو امرأة، فإن لم يكن الفرد يريد هو 
تغيير ذاتـــه وتــطــويــر نفسه فــال تنتظر 
أن يأتي شخص آخر فيغير من عاداتك 
أو أسلوبك، فربما يكون هــذا الشخص 
اآلخر معينا لك، ولكن إن لم يرد اإلنسان 

فــلــن يــكــون هــنــاك الثمرة  تــطــويــر نفسه 
املرجوة وال النتيجة املطلوبة.

وأكـــد املــحــاضــر أن هــذه حقيقة ثابتة ال 
تتغير، مشيرا إلى شهر الخير والبركات 
ــه مـــن أعـــظـــم الــفــرص  ــ شــهــر رمـــضـــان وأنـ
الــحــيــاة، فهو  للتغيير فــي سائر شــؤون 

فرصة لتغيير العادات السيئة واإلقالع 
عنها، فرصة للتواصل مع اآلخرين سواء 
من األهل واألقــارب، أو ممن هم من بني 
جنسه وأقــرانــه، فرصة لزيادة الطاعات 
والقرب من الله تعالى، وتحسن وزيادة 

الصلة مع املحيطن به.

»األوقاف« تواصل تقديم محاضراتها الدعوية بمساجد الدولة
قدمها الداعية يحيى النعيمي بجامع الحي الثقافي »كتارا«

¶  جانب من محاضرات وزارة األوقاف

¶  لجنة التحكيم بالمسابقة

¶  وفد قطر المشارك بالمسابقة

¶  من حفل تكريم الفائزات بمسابقة ناصر بن خالد رحمه الله

قطر تشارك في مسابقة الجزائر
 الدولية لحفظ القرآن

ن الكريم بالتعاون مع مركز 
ٓ
كرمت مـسابقة الشـيخ ناصـر بن خالــد الـرمـضانية للقرا

ن الكريم وعلومه 65 طالبًا وطالبة، وذلك مساء أمس األول السبت، 
ٓ
ل حنزاب« للقرا

ٓ
»ا

وتميز الحفل بحضور العديد من الشخصيات ممثلني عن املؤسسة الراعية للمسابقة 
ومن املنظمني لها من مركز آل حنزاب، حيث بدأ الحفل بتالوة عطرة من آيات الذكر 

الحكيم تالها أحد الفائزين.
الشيخ ناصر  ل ثاني ممثل مجلس اإلدارة ملسابقة 

ٓ
ا بــن ناصر  الشيخ خالد  وقــدم 

القائمني واملساهمني في نجاح  الشكر لجميع  الكريم،  للقرآن  الرمضانية  بن خالـد 
املسابقة، وهذا الحفل لتكريم أهل القرآن وحفظته، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به 
الدكتورة نورة بنت علي آل حنزاب، كما هنأ الفائزين باملسابقة بهذا النجاح واإلنجاز.

وأضاف في كلمته بالحفل بأن هـذا املـشـروع الـقرآني الجليل لـتـكريم حفظته وتشجيع 
النشء على تـالوتـه والعمل به والتخلق بأخالقه، يأتي تزامنًا مع شهر فضيل فيه أنزل 
وفيه تتضاعف األجـور، حيث إنها تقام للعام الرابع على التوالي يشرف على تنفيذها 
قدم املسابقة 

ُ
ن الكريم وعـلومه وسط حرص القائمني على أن ت

ٓ
ل حنزاب للقـرا

ٓ
مركز ا

هله.
ٔ
بأعلى معايير املهنية، وبما يليق بكتاب الله وا

وفي كلمة للسيد/  مشعل بن محمد آل حنزاب ركز فيها على أهمية الفئة الجديدة وهي 
فئة املعلمة التي شاركت في املسابقة، وتأهلت للفوز معلمتان، كما تم عرض فيلم عن 

»مسيرة املسابقة«.
 وتال ذلك دعوة الشيخ خالد بن ناصر بن أحمد آل ثاني من مؤسسة ناصر بن خالد 
آل ثاني الخيرية الراعي الرسمي للمسابقة، والسيد مشعل بن محمد آل حنزاب من 
الــذكــور، بعدها قامت  الفائزين من  الكريم وعلومه لتكريم  للقرآن  مركز آل حنزاب 
الدكتورة نورة بنت علي آل حنزاب رئيس مجلس األمناء واملدير التنفيذي ومدراء أفرع 

املركز بتكريم الفائزات من اإلناث.
وفــي الختام قــدمــت الــدكــتــورة نـــورة آل حــنــزاب درع شكر خــاص للشيخة نــدى بنت 
ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة مؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني الخيرية 
وشهادة شكر ملؤسسة ناصر بن خالد الخيرية تسلمها الشيخ خالد بن ناصر بن 
لثقتهم باملركز، وإسناد مهمة تنفيذ املسابقة  آل ثاني، وذلــك تثمينًا وتقديرًا  أحمد 

للسنة الرابعة على التوالي.
الجدير بالذكر أن ما يقارب 485 من املواطنني واملقيمني كانوا قد تقدموا للمشاركة في 
املسابقة وجرت االختبارات في اليوم السادس من شهر رمضان املبارك حيث أشرفت 

22 لجنة على منافسات الذكور واإلناث.

65 طالبًا  مركز آل حنزاب يكرم 
وطالبة من حفاظ القرآن الكريم

في حفل أقيم بشيراتون الدوحة
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ــت إدارة  ــ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
املــــــــــــــــســــــــــــــــاجــــــــــــــــد 
بـــــوزارة األوقــــاف 
والــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــؤون 
اإلســـــامـــــيـــــة عــن 
إتاحة 124 مسجدًا في ربوع قطر العامرة 

موزعة على 75 منطقة.
وتـــأتـــي إتـــاحـــة هــــذا الـــعـــدد مـــن املــســاجــد 
لاعتكاف في إطار حرص إدارة املساجد 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسامية على 
إحياء سنة االعتكاف في الشهر الفضيل، 
ــات  ــدمــ ــخــ ــر الــ ــيــ ــوفــ ــي تــ ــ ــة مـــنـــهـــا فــ ــ ــبــ ــ ورغــ
للمعتكفني بما ال يتعارض مع مصلحة 
جميع املصلني. وراعت اإلدارة في تحديد 
هـــذه املــســاجــد املــوقــع الــجــغــرافــي، وكــون 
ــا مــــع جـــاهـــزيـــة مـــرافـــقـــه  املـــســـجـــد جـــامـــعـ
لخدمة ضيوف بيوت الله من املعتكفني، 
واشــتــرطــت أن يــكــون االعــتــكــاف فــي أحــد 
كـــمـــا حــــرصــــت اإلدارة  املــــســــاجــــد،  هــــــذه 
ــه االعــــتــــكــــاف الـــشـــرعـــي  ــقـ ــلـــى تـــعـــلـــيـــم فـ عـ
والنافع املوافق للهدي النبوي الشريف. 
يــقــل سن  املــســاجــد أال  واشــتــرطــت إدارة 
املعتكف عــن 15 عــامــا، فــإن قــل فيجب أن 
يــكــون بــمــوافــقــة ولـــي أمــــره، عــلــى أال يقل 
عمر املعتكف في كل األحوال عن 8 أعوام.
إلــى أن يحافظ املعتكف على  بــاإلضــافــة 
ــة مـــكـــان  ــافــ ــظــ ــة، ونــ ــيـ ــه الـــشـــخـــصـ ــتـ ــافـ نـــظـ
ــلـــى مــمــتــلــكــات  ــــاف، ويــــحــــافــــظ عـ ــكـ ــ ــتـ ــ االعـ
املــســجــد الــتــي تــعــد وقــفــا عــلــى املسلمني 
جميعا. كما اشترطت اإلدارة أن يحرص 
ــلــــى عـــــــدم إزعــــــــــاج املـــصـــلـــني  املـــعـــتـــكـــف عــ
ــدم إيــــذاء أهــل  بــاألحــاديــث الــجــانــبــيــة، وعـ
ــدم تــعــلــيــق املـــابـــس  ــ ، وعــ

ً
ــة ــامــ املـــســـجـــد عــ

على الجدران واألعمدة وغيرها من أثاث 
املــســجــد، والــحــرص عــلــى املــحــافــظــة على 

املنظر العام لبيت الله.
بــاإلضــافــة إلـــى عـــدم األكــــل أو الـــنـــوم في 
األماكن غير املخصصة لذلك والتي يتم 

تحديدها من قبل إدارة املسجد.
وخــصــصــت إدارة املــســاجــد للمعتكفني 
خــطــا ســاخــنــا عــبــر واتـــســـاب 77710851 
في العشر األواخر من رمضان إلبداء أي 

ماحظات أو استفسارات.

االعتكاف.. طاعة هلل 
وسنة ثابتة

لــزوم املسجد طاعة لله،  واالعــتــكــاف هــو 
ــــة مـــشـــروعـــة، فــعــلــهــا الـــرســـول 

َّ
ــن ــو ُســ ــ وهـ

الــلــه عليه وســلــم، وفعلها  الــكــريــم صــلــى 
أزواجـــه مــن بــعــده، وحــافــظ عليها بعض 
الــكــرام، كما ثبتت بذلك اآلثــار،  صحابته 
بحسب مــوقــع »إســــام ويــــب«. وكـــان من 
هــديــه عليه الــصــاة والـــســـام االعــتــكــاف 
فـــي رمـــضـــان خـــاصـــة، فــقــد صـــح عــنــه أنــه 
ــل مــنــه، ثـــم العشر  ــ اعــتــكــف الــعــشــر األوائــ
ــــط، ثــم داوم عــلــى اعــتــكــاف العشر  األواسـ
األواخــر، التماسا لليلة القدر. وفي العام 
الــذي قبض فيه اعتكف العشر األواســط 
واألواخــــر مــعــا. كما صــح عنه صلى الله 
عليه وسلم االعــتــكــاف فــي غير رمضان، 
فكان ذلــك تشريعا منه لجواز االعتكاف 
في كل زمــان. زمــن االعتكاف املعتمد أنه 

ليس لاعتكاف حد أدنى من الزمن.

شروط االعتكاف

وقـــد اشــتــرط أهـــل الــعــلــم شــروطــا لصحة 
ــقــــل،  ــا اإلســـــــــــام، والــــعــ ــهـ ــنـ االعـــــتـــــكـــــاف: مـ

والتمييز.
ــــن الـــجـــنـــابـــة  ــه الــــطــــهــــارة مـ ــ ــــروطـ ومــــــن شـ
والــــحــــيــــض والــــنــــفــــاس، وإذا طــــــرأ عــلــى 
ــال اعـــتـــكـــافـــهـــا، تــعــنيَّ  ــ املـــــــرأة الـــحـــيـــض حـ
عليها الــخــروج مــن املــســجــد، ومــثــل ذلــك 
 

َ
يقال في حق الجنب، لقوله تعالى: )َوال
وا( 
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فــإذا احتلم املعتكف وجب  )الــنــســاء:43(، 
عليه الغسل إما في املسجد إن وجد فيه 

ماء، أو خارجه إن لم يجد.
ويصح االعتكاف من غير وضوء - لغير 

الجنب والحائض - لكنه خاف األولى.
ومــن شــروط االعــتــكــاف النية، فــا يصح 

االعتكاف بغير نية، ألنه عبادة.
ومــنــهــا أن يــكــون االعــتــكــاف فـــي مسجد 
تقام فيه الجماعة لئا يخرج لكل صاة، 
وأما املرأة فلها أن تعتكف في كل مسجد، 
ولــو لم تقم فيه الجماعة، وليس لها أن 
تعتكف بغير إذن زوجها، كما نص على 

ذلك أهل العلم.

ما ال يجوز

ال يجوز للمعتكف أن يغادر املسجد الذي 
يعتكف فيه إال ألمــر البــد لــه مــنــه، كقضاء 
حاجة من بول أو غائط أو لإلتيان بطعام 
أو شــــراب إن لـــم يــكــن هــنــاك مـــن يــحــضــره 
ــداوي والــــعــــاج،  ــتـ ــلـ ــروج لـ ــخــ ــه، ومـــثـــلـــه الــ ــ لـ
ونــحــو ذلـــك مـــن الــــضــــرورات الــتــي ال غنى 
لإلنسان عنها. كما أن عليه أن يحذر مما 
يفسد عليه اعتكافه، كمباشرته لزوجته 
 

َ
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فلو جامع املعتكف زوجته فسد اعتكافه، 
وال قــضــاء عــلــيــه عــلــى الــصــحــيــح، ويفسد 
االعتكاف كذلك بالخروج من املسجد لغير 
ا، 

ً
ضرورة. وليس للمعتكف أن يزور مريض

أو يــشــهــد جـــنـــازة إال أن يــشــتــرط ذلـــك في 
اعتكافه، وال حرج في زيــارة أقاربه له في 
مكان اعتكافه، وخصوصا إن كان ثمة ما 
يــدعــو لـــذلـــك، ولــيــس لـــه أن يــتــاجــر ويبيع 

ويشتري حال اعتكافه.

آداب االعتكاف

ملا كــان املقصود من االعتكاف االنقطاع 
عن الناس والتفرغ لطاعة الله، كان على 
املــعــتــكــف أن يـــراعـــي فـــي اعــتــكــافــه جملة 
الــلــه  مـــن اآلداب، مــنــهــا االشـــتـــغـــال بــذكــر 
تعالى ودعــائــه، وتــاوة الــقــرآن، واإلكثار 
مـــن الـــنـــوافـــل، وتــجــنــب مـــا ال يــعــنــيــه من 
أحاديث الدنيا قدر املستطاع، وال بأس 
بــــشــــيء مــــن الـــحـــديـــث املــــبــــاح مــــع األهــــل 
وغيرهم ملصلحة، لفعل النبي صلى الله 
عــلــيــه وســلــم ذلـــك مـــع صــفــيــة رضـــي الــلــه 
عنها، وله أن يتزين ويتجمل في الثياب 
والبدن، وأن يأكل ويشرب في املسجد مع 

املحافظة على نظافته وصيانته.

75 منطقة في ربوع قطر تتضمن 

124 مسجدًا لالعتكاف اعتمدتها
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

¶  مسجد اإلمام محمد بن عبد الوهاب

¶  يستحب اإلكثار من الدعاء والتضرع في العشر األواخر من رمضان

اختار الله سبحانه العشر األواخــر 
من شهر رمضان، من بني سائر أيام 
الشهر، وخصها بمزيد مــن الفضل 
اعــتــكــاف العشر  وعظيم األجـــر، ومــا 
إال تفرغا للعبادة، وقطعا للشواغل 
والــــصــــوارف، وتــحــريــا لــلــيــلــة الــقــدر، 
املــبــاركــة، التي  الــشــريــفــة  الليلة  هـــذه 
جعل الله العمل فيها خيرًا من العمل 
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في هذه الليلة تقدر مقادير الخائق 
على مدار العام، فيكتب فيها األحياء 
ــاء،  ــيـ ــقـ واألمـــــــــوات، والـــســـعـــداء واألشـ
واآلجال واألرزاق، قال تعالى: }ِفيَها 

ْمٍر َحِكيٍم{ )الدخان: 4(.
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وقــد أخفى الله عز وجــل علم تعيني 
ــِثــــروا مــن  ــ ــْك ــ ــُي ــبــــاد، لــ ــن الــــعــ يـــومـــهـــا عــ
الــــعــــبــــادة، ويـــجـــتـــهـــدوا فــــي الـــعـــمـــل، 
ــن كـــــان جــــــادًا فــــي طــلــبــهــا  فــيــظــهــر مــ
ــان عـــاجـــزًا  ــ ــــن كـ حـــريـــصـــا عــلــيــهــا، ومـ

مفرطا، فإن من حرص على شيء جد 
ــان عليه مــا يــلــقــاه من  فــي طــلــبــه، وهـ

تعب في سبيل الوصول إليه.
ــة ُيـــســـتـــحـــب  ــمـ ــيـ ــظـ ــعـ هـــــــذه الـــلـــيـــلـــة الـ
ــر األواخــــــــــر مــن  ــعـــشـ تـــحـــريـــهـــا فــــي الـ
ــي فــــي األوتــــــــار أرجــــى  ــ رمــــضــــان، وهـ
ــد، فــقــد ثــبــت فـــي »الــصــحــيــحــني«  ــ وآكـ
أن الـــنـــبـــي صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه وســلــم 
قــال: )التمسوها في العشر األواخــر 
مــن رمــضــان، ليلة الــقــدر فــي تاسعة 
تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة 
ــي فــــي الـــســـبـــع األواخــــــر  ــ ــقـــى(، وهـ ــبـ تـ
أرجــــى مـــن غــيــرهــا، فــفــي حــديــث ابــن 
ــااًل  ــ ــه عــنــهــمــا أن رجـ ــلـ ــــي الـ عـــمـــر رضـ
الــلــه عليه  مــن أصــحــاب النبي صلى 
الــقــدر فــي املــنــام في  روا ليلة 

ُ
أ وسلم 

الــســبــع األواخــــــــر، فـــقـــال رســـــول الــلــه 
صلى الله عليه وسلم: )أرى رؤياكم 
قد تواطأت في السبع األواخــر، فمن 
كان متحريها فليتحرها في السبع 

األواخر( رواه البخاري.
ثم هي في ليلة سبع وعشرين أرجى 
ــكـــون، لــحــديــث ابــــن عــمــر رضــي  ــا تـ مـ
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وســلــم قــــال: )لــيــلــة الـــقـــدر لــيــلــة سبع 

وعشرين( رواه أبو داود.
ويجب الحرص على االقتداء بالنبي 
صــلــى الــلــه عليه وســلــم، واالجــتــهــاد 
فــي هـــذه األيــــام والــلــيــالــي، للتعّرض 
ــكــــريــــم املـــتـــفـــضـــل،  ــا الــ ــنــ لـــنـــفـــحـــات ربــ
املـــرء ال  الــنــفــحــات تجعل  فنفحة مــن 

يشقى بعدها أبدًا.
ــن الـــدعـــاء  ــار مــ ــ ــثـ ــ كـــمـــا يــســتــحــب اإلكـ
والـــتـــضـــرع، خــصــوصــا الـــدعـــاء الـــذي 
الــلــه عليه وسلم  الــنــبــي صــلــى  علمه 
الله عنها حني قالت:  لعائشة رضي 
يا رســول الله، أرأيــَت إن وافقُت ليلة 
ــال: )قــولــي:  الـــقـــدر، مـــا أقــــول فــيــهــا؟ قــ
 

ُ
ــك عــفــو تــحــب الــعــفــو فــاعــف الــلــهــم إنـ

عني( رواه أحمد وغيره.

اعتكاف العشر األواخر فرصة لتحري ليلة القدر

مصطفى شاهين
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دافـــع عــن ألـــوان 
نــــــــادي الــــوكــــرة 
في سبعينيات 
الـــقـــرن املــاضــي، 
قـــبـــل أن يــحــصــل عـــلـــى مــنــحــة جــامــعــيــة 
ويتوجه إلى الواليات املتحدة األمريكية 
لـــدراســـة الــهــنــدســة، لــيــعــود بــعــدهــا إلــى 
مدينته ويشارك في بناء إستاد الجنوب 
الــذي سيستضيف مباريات  املونديالي 
في بطولة كــأس العالم لكرة القدم قطر 
2022 حتى الــدور ربع النهائي. يتحدث 
املــهــنــدس عــبــد الــعــزيــز آل إســـحـــاق إلــى 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا عــــن مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة 
وارتــبــاطــه بــنــادي الــوكــرة مــنــذ أكــثــر من 
أربـــعـــن عـــامـــا، وعــــن فــخــره بــمــا تــشــهــده 
مدينته من تطور وازدهار من خالل هذا 

الحوار:

ا بداية عن مدى فخرك باملشاركة في 
َ
ن
ْ
ث  حدِّ

مشروع بناء إستاد الوكرة املونديالي خاصة 
في ضوء ارتباطك الوثيق بمدينة الوكرة؟ 

◗ أشعر بفخر عظيم ملشاركتي في بناء 
هـــذا الـــصـــرح الــريــاضــي الـــهـــام فـــي دولـــة 
ــاح لـــي فــرصــة  ــ ــك أتـ قـــطـــر، وأعــتــقــد أن ذلــ
رد بعض الجميل لوطني الــذي قــدم لي 

الكثير.
بدأُت اللعب في صفوف نادي الوكرة في 
الثالثة عشرة من عمري، حيث شاركت 
بــدايــة فــي فــرق الــشــبــاب، وبفضل أدائــي 
الــجــيــد، اســتــطــعــت تــدريــجــيــا االلــتــحــاق 
الــلــعــب  ــدأت  ــ بــ ــادي.  ــنـ ــلـ لـ بـــالـــفـــريـــق األول 
ــل، لـــكـــن حـــصـــلـــت عـــلـــى فــرصــتــي  ــديــ ــبــ كــ
ألشــــــــارك كــــالعــــب أســــاســــي فــــي غــالــبــيــة 
املباريات بعد نحو ثالثة أعــوام، وبدأت 
كــمــركــز قــلــب الـــدفـــاع، أللــعــب بــعــدهــا في 
الجهة اليمنى وأستقر في مركز الظهير 

األيمن.
كــــان ذلــــك فـــي مــطــلــع ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
ــــي، وقــــــد وصــــلــــت لـــــــــذروة أدائــــــي  ــاضــ ــ املــ
الــكــروي في موسمي 78 و79، وتشرفت 
الــوكــرة فــي نهائي كــأس األمير  بتمثيل 
لعامن متتالين. وبالرغم من أن الحظ 
ــذاك، إال أنــــه فــخــر عظيم  ــ لـــم يــحــالــفــنــا آنــ
بــالــنــســبــة لـــي الــلــعــب بــحــضــور حــضــرة 
ـــالد املـــفـــدى،  ــبـ صـــاحـــب الـــســـمـــو أمـــيـــر الــ

وتمثيل نادي الوكرة.
حــصــلــت بــعــد ذلـــك عــلــى مــنــحــة جامعية 
الــواليــات املتحدة،  لدراسة الهندسة في 
ــقــــى نــظــرًا  ــلــــب الـــــنـــــادي آنــــــــذاك أن أبــ وطــ
ــنــــي بــضــّمــي  ــتـــخـــب الــــوطــ ــنـ ــام املـ ــمــ ــتــ الهــ
إلــــى صـــفـــوفـــه، إال أنـــنـــي قـــــررت الــتــوجــه 

الستكمال دراستي في الخارج.

 متى عــدت إلــى قطر؟ ومــا مــدى عزمك على 
املــشــاركــة فــي اســتــعــدادات الــدولــة الستضافة 

بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد الفوز 
بحق استضافة املونديال؟

◗ عدت إلى قطر عام 1987، وعندما فازت 
قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم 
ــد عــنــدي إصــــرار شديد 

َّ
لــكــرة الــقــدم، تــول

عــلــى املــشــاركــة فــي هـــذا الــحــدث الــعــاملــي 
الــضــخــم، فــتــقــدمــت بــطــلــبــي إلـــى اللجنة 
الــعــلــيــا وأجـــريـــت مــقــابــلــة، وقــــد أشــــادوا 
بـــخـــبـــراتـــي، وقـــــــرروا انــضــمــامــي لــفــريــق 

العمل. 

الــذي تقوم به في إستاد  العمل  ثنا عن   حدِّ
الجنوب؟

ــن الــــفــــريــــق املـــــســـــؤول عــن  ــمـ ــمــــل ضـ ◗ أعــ
أتـــشـــارك  الـــجـــنـــوب، حــيــث  ــاد  ــتـ إدارة إسـ
املــســؤولــيــات مــع كــل مــن مــديــر املــشــروع 

واملــديــر التنفيذي للمشروع، فجميعنا 
مهندسون، وهناك أنشطة بعينها ُيتقن 
تنفيذها أحــدنــا فــي ضـــوء مسؤولياته 

وخبراته. 

ز إســتــاد الــجــنــوب عن   بــرأيــك.. مــا الـــذي يميِّ
غيره من إستادات بطولة قطر 2022؟

◗ ال تمكن مقارنة إستاد الجنوب بغيره 
ــادات، أرى إســــتــــاد الــجــنــوب  ــ ــتــ ــ مــــن اإلســ
كــعــمــل فــنــي فـــريـــد أبــدعــتــه ريـــشـــة فــنــان. 
ال يــمــكــن تــصــمــيــم إســـتـــاد الــجــنــوب آلــيــا 
، بل هو قطعة فنية 

ً
عبر الحاسوب مثال

استثنائية. ونحن سعداء الحظ بالعمل 
ــة  ــاريـ ــمـ ــعـ فـــــي مـــــشـــــروع مـــــن تـــصـــمـــيـــم املـ
ــا حــــديــــد، رائـــــــدة الــهــنــدســة  ــ الـــراحـــلـــة زهـ
املــعــمــاريــة فــي الــعــالــم، والــتــي قــدمــت لنا 

هــذا اإلســتــاد الــرائــع، ونفخر بــأن يكون 
لدينا هذا املعلم الرياضي املميز.

 تــقــدم الــعــمــل فـــي إســـتـــاد الــجــنــوب بــوتــيــرة 
مذهلة.. إلى ماذا يعزى هذا النجاح في رأيك؟

◗ أســهــمــت ثــالثــة عـــوامـــل فـــي بــنــاء هــذا 
أّولــهــا تحالف مقاولي  الــرائــع،  اإلســتــاد 
ــل مـــن شـــارك  املــــشــــروع واملــصــمــمــن، وكــ
 

ٌّ
فيه، فجميعهم لديهم خبرات واسعة كل

فــي مــجــال عمله اســتــنــادًا إلــى خبراتهم 
ــادات  ــ ــتـ ــ الـــســـابـــقـــة فــــي الـــعـــديـــد مــــن اإلسـ
حــول العالم. ثاني هــذه العوامل هــو أن 
غالبية املــواد التي نستخدمها في بناء 
اإلستادات محلية الصنع، ما يمثل دعما 
 ألعمال البناء والقطاع االقتصادي 

ً
هائال

املحلي. ثالثا، أرى شخصيا أن الحصار 

ـــرض على قطر قبل نحو عامن 
ُ
ف الـــذي 

أتــاح أمامنا فرصة االستفادة من مواد 
السوق املحلي، ما قاد إلى تسريع وتيرة 

العمل في املشروع.

 مــا الـــذي يعنيه هــذا اإلســتــاد ملدينة الــوكــرة 
وسكانها؟ 

◗ ســيــصــبــح إســــتــــاد الــــجــــنــــوب مــعــلــمــا 
مــمــيــزًا فـــي مــديــنــة الـــوكـــرة، تــلــك املــديــنــة 
القديمة التي تواصل مسيرة تطورها، 
فالوكرة التي يعيش فيها اآلالف تضم 
املــــتــــاجــــر، ومــجــمــعــا  ــن  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ اآلن 
تــجــاريــا، إضــافــة إلــى كثير مــن املـــدارس. 
وقــد اعتاد الناس زيــارة الوكرة للتمتع 
بشاطئها، وممارسة هواية الصيد في 
ــم مــنــاطــق صــيــد األســـمـــاك في  إحــــدى أهـ
قطر، ولكن احتضانها لصرح رياضي 
مميز كإستاد الجنوب يعتبر أمرًا هاما 

للغاية، ويحظى بتقدير سكانها.
 

الجنوب  أن إســتــاد   هــل يمكنك أن تتصور 
أعـــوام ونصف  سيستضيف بعد نحو ثالثة 
مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022؟

تــلــك اللحظة  إلـــى  يــتــوق  ◗ الجميع هــنــا 
ــة، وأســــتــــطــــيــــع الـــــجـــــزم بــــأن  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الــ
مدينة الوكرة ستكون من أكثر األماكن 
إلــى  الــتــي ستفد  اســتــقــطــابــا للجماهير 
فــالــوكــرة تتميز بسوق  قطر عــام 2022. 
ــز، كــمــا  ــيـ ــمـ ــــع والــــشــــاطــــئ املـ ــرائـ ــ واقــــــف الـ
ــم الـــقـــديـــمـــة.  ــاعـ ــطـ ــن املـ ــد مــ ــديـ ــعـ لـــديـــنـــا الـ
ــر بـــفـــرصـــة املــشــي  ــ ــزائـ ــ كـــمـــا ســيــحــظــى الـ
فـــي مــنــاطــق الــــوكــــرة واالســـتـــمـــتـــاع بكل 
شــــيء مـــن حـــولـــه. غــالــبــيــة أهــــل الـــوكـــرة 
مــن القطرين املعروفن بالكرم وحسن 
ــــذا، ســيــحــظــى زوار الـــوكـــرة  لـ الــضــيــافــة. 
بتجربة ال تنسى عند حلولهم ضيوفا 

علينا في مدينة الوكرة.

فخور بمشاركتي في بناء إستاد الجنوب المونديالي
عبد العزيز آل إسحاق:

¶  إستاد الجنوب قطعة فنية استثنائية¶  المهندس عبد العزيز آل إسحاق
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أعــــــــــــــــــلــــــــــــــــــنــــــــــــــــــت 
الـــــدعـــــوة  إدارة 
واإلرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
الـــديـــنـــي بـــــوزارة 
األوقــــاف والــشــؤون اإلســامــيــة النتائج 
الــنــهــائــيــة لــلــمــســابــقــة املـــركـــزيـــة الــرابــعــة 
ملراكز التحفيظ النسائية لعام 2019م، 
ــي،  ــاضــ ــي أقـــيـــمـــت خــــــال مــــــــارس املــ ــتــ الــ
فــيــهــا 2.318 مــتــســابــقــة مــن  وشــــاركــــت 

النساء والفتيات.
فــئــات لحفظ  املــســابــقــة عــلــى 8  اشتملت 
 ،

ً
كتاب الله، هي: فئة القرآن الكريم كاما

فئة 25 جــزءًا األولــى أو األخيرة، فئة 20 
جـــزءًا األولــــى أو األخـــيـــرة، فــئــة 15 جــزءًا 
األولى أو األخيرة، فئة 10 أجزاء األولى 
فـــئـــة 5 أجـــــــزاء األولـــــــى أو  أو األخـــــيـــــرة، 
األخيرة، فئة 3 أجزاء األولى أو األخيرة، 

فئة جزء عّم.
وأثمرت نتائج املسابقة عن مستويات 
متميزة للمتسابقات على اختاف فئات 
الحفظ، حيث حصلت 1.221 متسابقة 
عـــلـــى تـــقـــديـــر مـــمـــتـــاز بــنــســبــة 53% مــن 
إجمالي عدد املتسابقات، وحصلت 469 
متسابقة عــلــى تــقــديــر جــيــد جـــدًا، و261 

متسابقة على تقدير جيد.
قـــد حــقــقــت املــســابــقــة األهــــــداف املـــرجـــوة 
املـــشـــاركـــات  أعـــــــداد  مـــنـــهـــا، حـــيـــث زادت 
املــاضــي، وبلغت  بنسبة 30% عن العام 
نسبة النجاح العامة لجميع املشاركات 
باملسابقة 84%، وساهمت املسابقة في 
الــتــنــافــس بــن املتسابقات  تــعــزيــز روح 
لــحــصــد املــــراكــــز األولـــــــى لــجــمــيــع فــئــات 
الحفظ الثمانية، وأســفــرت النتائج عن 
ــاركــــات وحــصــر  بـــيـــان مـــســـتـــويـــات املــــشــ
ــفـــوقـــات فــــي جــمــيــع املـــراكـــز  ــتـ ــاء املـ ــمــ أســ
والدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم، 
مما يؤهلهن للمشاركة فــي املسابقات 

القرآنية املختلفة.
وقامت مراكز التحفيظ النسائية بتكريم 
378 متسابقة من الفائزات الحاصات 
عــلــى الـــدرجـــات األعـــلـــى فـــي كـــل فــئــة من 
فــئــات الــحــفــظ الثمانية وفـــق تــقــديــر كل 
منهن، حيث فازت 190 متسابقة باملركز 
األول، و75 فائزة باملركز الثاني، و103 

فائزات باملركز الثالث.
وقــد حصل مــركــز فاطمة بنت عبدالله 
بــمــديــنــة خليفة الــجــنــوبــيــة عــلــى املــركــز 
الـــتـــي  ــقــــاط  ــنــ الــ ــد عــــــدد  ــــي حـــصـ فـ األول 
اعــتــمــدتــهــا لــجــنــة الــتــحــكــيــم بــاملــســابــقــة، 
وحـــصـــل مـــركـــز عـــبـــدالـــرحـــمـــن درويـــــش 
بــمــنــطــقــة الــــوكــــرة عــلــى املـــركـــز الــثــانــي، 
بـــنـــت عــبــداملــطــلــب  ــقـــق مـــركـــز أروى  وحـ

بمنطقة الــدفــنــة املــركــز الــثــالــث، ومــركــز 
مــحــمــد الــســلــيــطــي بــمــنــطــقــة املـــعـــمـــورة 
ــز خـــديـــجـــة بــنــت  ــركــ ــز الـــــرابـــــع، ومــ ــركــ املــ
خـــويـــلـــد بــمــنــطــقــة الـــثـــمـــامـــة الـــخـــامـــس، 
الــســادس،  ومــركــز الشيماء بعن خــالــد 
وحـــصـــل كــــل مــــن مـــركـــز فـــاطـــمـــة الــبــاكــر 
ــة بنت  الــوجــبــة، ومـــركـــز روضــ بمنطقة 
ــلـــى املـــركـــز  ــيـــذر عـ مـــحـــمـــد بــمــنــطــقــة مـــعـ
ــز الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــلـــه آل  ــركــ الــــســــابــــع، ومــ
ــيــــســــة املــــركــــز  ثـــــانـــــي فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــخــ
الــثــامــن، ومــركــز املــانــع بمنطقة الــوعــب 
عــلــى املــركــز الــتــاســع، وجــاســم درويـــش 
بمنطقة أبــو هــامــور الــعــاشــر، واألنــفــال 
ــز الـــــحـــــادي عـــشـــر،  ــ ــركـ ــ ــــي أم صــــــال املـ فـ
ومــــركــــز الـــنـــايـــفـــة بــمــنــطــقــة بـــنـــي هــاجــر 

الــثــانــي عــشــر، ومــجــمــع الـــنـــور بمنطقة 
ازغــــوى الــثــالــث عــشــر، وهــنــد بــنــت أمية 
املــخــزومــيــة بــمــنــطــقــة املــنــاصــيــر الــرابــع 
ــز كــامــلــة  ــركــ ــــن مــ ــل مـ ــ ــل كـ ــر، وحــــصــ ــشــ عــ

الكواري بالخريطيات ومركز حصة آل 
مــســلــم بــاملــرخــيــة عــلــى املـــركـــز الــخــامــس 
بـــنـــت األزور بــمــديــنــة  ــة  ــ ــولـ ــ ــر، وخـ ــشــ عــ
الــــــخــــــور الـــــــســـــــادس عـــــشـــــر، وعـــــلـــــي بــن 
حسن بــالــرويــس الــســابــع عــشــر، بينما 
حصل مركز صفية بنت حيي بمدينة 
الــشــيــحــانــيــة عــلــى املــركــز الــثــامــن عشر، 
ومـــركـــز أســـمـــاء بــنــت أبـــي بــكــر بمنطقة 

السيلية على املركز التاسع عشر.

دورات تأهيلية 
في التالوة والتجويد

ــيـــظ الـــنـــســـائـــيـــة  ــفـ ــتـــحـ ــد مـــــراكـــــز الـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــم  ــراعـ ــبـ ــيــــة تـــحـــتـــضـــن الـ ــن قــــرآنــ ــاضـ ــحـ مـ
والــفــتــيــات والـــنـــســـاء، وتـــحـــرص املــراكــز 
الـــقـــرآنـــيـــة عـــلـــى تـــأهـــيـــل الـــــدارســـــات فــي 
الــتــاوة والــتــجــويــد والــضــبــط واإلتــقــان 
ــــال إقــــامــــة دورات  ــلــــه، مــــن خـ لـــكـــتـــاب الــ
تشتمل على التجويد النظري والتاوة 
الصحيحة مــن خــال مــخــارج الــحــروف 
لــتــحــســن  ــــك دورات  ــذلــ ــ ــة وكــ ــمـ ــيـ ــلـ الـــسـ

التاوة.

  مراكز ودور نسائية 
للقرآن الكريم 

وتتوزع املراكز والدور النسائية لتشمل 
أغــــلــــب مـــنـــاطـــق الــــــدولــــــة، حـــيـــث تــعــمــل 
وزارة األوقـــــــاف والــــشــــؤون اإلســامــيــة 
ــذه املـــحـــاضـــن الــقــرآنــيــة  ــ عـــلـــى تـــوفـــيـــر هـ
ــــح الـــفـــتـــيـــات  ــرائـ ــ ــاب جـــمـــيـــع شـ ــعـ ــيـ ــتـ السـ
والنساء من البراعم واألطفال والفتيات 
والــنــســاء املــتــعــلــمــات والــنــســاء األمــيــات 

بهذه املراكز والدور.

2.318 متسابقة من النساء والفتيات   بمشاركة 

»الدعوة« تعلن النتائج النهائية للمسابقة المركزية 
الرابعة لمراكز التحفيظ النسائية

¶  مبنى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

1.221 متسابقة 
حصلت على تقدير 

ممتاز و469 جيد 
جدًا و261 حصلت 

على تقدير جيد

ــار مـــشـــروع مـــوائـــد إفـــطـــار الــصــائــم  فـــي إطــ
الذي تواصل تنفيذه خال الشهر الفضيل 
فــي أكــثــر مــن 30 دولــــة عــبــر الــعــالــم ضمن 
حــمــلــتــهــا »رمــــضــــان أجـــمـــل هـــديـــة« قــامــت 
الــخــيــريــة بتنفيذ إفــطــار فــي مسجد  قــطــر 
بإندونيسيا يعد األكبر في جنوب شرق 
آســـيـــا، كــمــا أقـــامـــت أكــبــر إفـــطـــار فـــي مــكــان 
ــيـــا، كـــمـــا تــــواصــــل إقـــامـــة  ــبـــانـ ــألـ ــفـــتـــوح بـ مـ
إفـــطـــارات مــمــاثــلــة فــي مــســاجــد عــريــقــة في 

العاصمة نيروبي.
ــوالـــي تــنــفــذ قطر  ــتـ لــلــعــام الـــثـــالـــث عــلــى الـ
الــخــيــريــة إفــطــارا مفتوحا للصائمن في 
مسجد االستقال بإندونيسيا الذي يعّد 
األكبر في جنوب شرق آسيا، حيث وفرت 
6000 وجبة إفطار، تم توزيعها على ثاثة 
لــفــائــدة 6000 صــائــم يــرتــاد املسجد.  أيـــام 
ومــعــروف أن املسجد يستوعب 200 ألف 

مصل في مبانيه وساحاته.
ــيـــس مــجــلــس إدارة مــســجــد  ــد عـــبـــر رئـ ــ وقـ
االستقال عن شكره ألهل الخير في قطر 
على دعمهم لإلفطارات في املسجد، نظرا 
ملـــا فــيــهــا مـــن تــألــيــف لــقــلــوب الــصــائــمــن، 

وزيادة الروابط االجتماعية بينهم.
ــد املــســتــفــيــديــن  ــال الــســيــد روتــيــنــي أحــ ــ وقـ
من اإلفــطــارات: نحن سعداء جدا لوجبات 
ــار الـــتـــي تـــوزعـــهـــا قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة،  ــ ــطـ ــ اإلفـ
ونـــدعـــو الــلــه تــعــالــى أن يــتــقــبــل مـــن شعب 
قطر صالح األعمال في هذا الشهر الكريم، 
وبدورها شكرت الطالبة شاشا املتبرعن 
ــالــــت إن الـــطـــعـــام املـــــــوزع لــذيــذ  الــــكــــرام وقــ

ومتنوع.
وفي مدينة كافايا أقام مكتب قطر الخيرية 
في العاصمة تيرانا أكبر إفطار في مكان 
مفتوح فــي ألبانيا حــضــره 1600 صائم، 
بــحــضــور رئــيــس بــلــديــة املــديــنــة وأعــضــاء 
املجلس ومفتي املدينة، وتضمنت كلمات 
لرئيس البلدية واملفتي، فضا عن عدد من 

األنشطة الترفيهية.
ــن شـــكـــرهـــم لــقــطــر  ــور عــ وقـــــد عـــبـــر الـــحـــضـ
الخيرية لإلفطار الذي أقيم في مدينتهم، 
ــم دولــــــة قـــطـــر ملـــســـاعـــدة بــلــديــة  ــ وعـــلـــى دعـ

كافايا واملدن األلبانية األخرى.
وفي العاصمة الكينية نيروبي تم اختيار 
موقعن مميزين إلقامة إفطار ألف صائم، 

حــيــث اســتــهــل 500 صـــائـــم إفـــطـــارهـــم في 
الــجــامــع الكبير  فـــي مــســجــد  الـــيـــوم األول 
)Jamia Mosque( في قلب العاصمة، وهو 
مسجد تاريخي عريق اكتسب شهرته من 
مــوقــعــه املــمــيــز فـــي قــلــب الــعــاصــمــة وســط 
منطقة تجارية تحيطه أبراج عالية، ويعد 
رمزا للمسلمن في هذا البلد، فيما قامت 
قــطــر الــخــيــريــة بتقديم وجــبــات اإلفــطــار لـ 
 Sir( 500 صائم آخر في نادي السير علي
نــاٍد عريق تقام  Ali Muslim Club ( وهــو 
في ساحته عادة صاة العيد واملناسبات 

اإلسامية.
ــارج نـــيـــروبـــي الـــعـــاصـــمـــة فـــقـــد قـــام  ــ ــا خــ ــ أمـ
مــكــتــب قــطــر الــخــيــريــة فـــي كــيــنــيــا بتنفيذ 
ــــدن  ــــي املـ ــار الـــصـــائـــمـــن فـ ــ ــــطـ فـــعـــالـــيـــات إفـ
والــواليــات املختلفة مثل: ممباسا )350( 
صائم، قاريسا )650( صائم، وجير )100( 
صـــائـــم، مــنــطــيــرا )200( صـــائـــم، تــانــاريــفــا 
)300( صائم، اسيولو )200(، كليفي )133( 
ــعــــدد اإلجـــمـــالـــي  ــم، بــحــيــث يـــكـــون الــ ــائــ صــ
للمستفيدين من مشروع إفطار صائم في 

كينيا حوالي 3000 مستفيد يوميًا.

قطر الخيرية تقيم موائد إفطار في المساجد الكبيرة
في إندونيسيا وكينيا وألبانيا

أعلنت شركة تدمر القابضة، إحدى أهم 
 فــي دولــة 

ً
الــشــركــات وأكــثــرهــا مــوثــوقــيــة

قــطــر، عــن نجاحها فــي تنظيم حملتها 
الرمضانية لعام 2019.

وتأتي حملة إفطار رمضان كجزء من 
مــبــادرة املسؤولية املجتمعية للشركات 
والـــتـــي تــمــثــل أحـــد الــعــنــاصــر األســاســيــة 
لــلــعــالمــة الــتــجــاريــة الــخــاصــة بــالــشــركــة. 
والتزامًا منها برسالتها وقيمها، تعتزم 
الشركة املساهمة في إيجاد بيئة كريمة 
تتيح للجميع العيش والعمل فيها بكرامة.

ت 
ّ
وكــمــا هــو الــحــال فــي كــل عـــام، تضمن

الــحــمــلــة تـــوزيـــع وجـــبـــات اإلفـــطـــار خــالل 
مـــدمـــاك  ــو عـــنـــد دوار  ــايـ مـ ــومـــي 8 و9  يـ
والــعــمــادي بــالــقــرب مــن ’هــولــيــدي فيال‘ 
ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي. وانــــطــــلــــق املـــتـــطـــوعـــون  عــ
ــى هــاتــن  ــ مـــن مــكــتــب تـــدمـــر الــقــابــضــة إل
الوجهتن حاملن معهم وجبات اإلفطار 
التي وزعوها على السائقن. وفي يوم 15 
مايو، نظمت الشركة مأدبة إفطار ألكثر 
من 4 آالف عامل، كما قامت يوم 18 مايو 
بتنظيم مجموعة من األنشطة الترفيهية 
ــــى جـــنـــب مــــع مـــأدبـــة  ملــوظــفــيــهــا جــنــبــًا إلـ
إفــطــار خـــالل أمــســيــة رمــضــانــيــة تعكس 
روح الفرح والعطاء التي ينشرها الشهر 

الفضيل. وفي تعليقه على نجاح الشركة 
في تنظيم سلسلة مميزة من الفعاليات، 
ــالوة، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ ــال ظـــافـــر حــ قــ
الــقــابــضــة:  ورئــيــس مــجــلــس إدارة تــدمــر 
»يعتبر الشهر الفضيل مناسبة مباركة 
بالنسبة للجميع، ومــن خــالل مشاركة 
السعادة مع املجتمع، نعتزم نشر رسالة 
الـــســـالم واالزدهـــــــــار الـــتـــي يــحــمــلــهــا هــذا 
ــام، نشعر  ــ الــشــهــر. وتــمــامــًا مــثــل كـــل عـ
بــســعــادة غــامــرة حــيــال رســم االبتسامة 
ــنــاس عــنــد تــوزيــع وجــبــات  عــلــى وجــــوه ال
اإلفــطــار أو حــتــى تنظيم مـــآدب اإلفــطــار 
الجماعية. ومن شأن مناسبات كهذه أن 
تــعــزز تفاعلنا مــع املجتمع، وسنستمر 
ــادرات نــبــيــلــة فــي  ــ ــبـ ــ فــــي تــنــظــيــم هـــكـــذا مـ
ــذ تــأســيــســهــا،  ــنـ املــســتــقــبــل أيــــضــــًا«. ومـ
تـــواصـــل تـــدمـــر الــقــابــضــة الــتــأكــيــد على 
ــــراســــخ بــالــقــيــم االجــتــمــاعــيــة  الـــتـــزامـــهـــا ال
والثقافية لدولة قطر، حيث اتخذت العديد 
ــداث تغيير  ــ مـــن الـــخـــطـــوات الـــهـــادفـــة إلحــ
املــجــتــمــع. وعلى  حقيقي عــلــى مــســتــوى 
ــددًا  ــوات، طـــــورت الـــشـــركـــة عـ ــنـ ــدى الـــسـ مــ
مــن األنــشــطــة املــمــيــزة الــتــي أمــســت جــزءًا 
السنوي املستمر  التزامها  ال يتجزأ من 

بمختلف شرائح املجتمع.

تدمر القابضة تنظم بنجاح 
حملتها الرمضانية
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في أيام صار املال 
فــيــهــا هـــو الــهــدف 
ــا  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ األكــــــــــثــــــــــر بـ
فـــي أعــــن غــالــبــيــة 
الـــنـــاس، وصــــار الـــصـــراع عــلــيــه صــراعــا 
دائــمــا فــي كــل وقــــت، فيفقد املــــرء أقــرب 
املقربن إليه رجاء البحث عنه، ويطيح 
ــه بـــعـــيـــدا مـــخـــافـــة أن  ــائـ اآلخــــــر بـــأصـــدقـ
ينافسوه فيه، ويتنازل ثالث عن منهج 
حــيــاتــه وطــريــقــة قــنــاعــاتــه رغــبــة فــي أن 
ــام كــهــذي  ــ ــا مـــرفـــهـــا.. فــــي أيــ ــريـ ــكـــون ثـ يـ
الناس إلى تذكيرهم  وأمثالها يحتاج 
بــبــصــيــرة املــنــهــج الــنــبــوي األســمــى في 
نــظــرتــه لــلــمــال، وكــيــف يــــراه ويــتــصــرف 
ــــي عــلــى  ــتـ ــ ــي املــــــبــــــادئ الـ ــ ــه، ومـــــــا هــ ــ ــيـ ــ فـ
أساسها يتعامل املرء املسلم مع املال؟.

قــواعــد مهمة بينها اإلســـام  إن هــنــاك 
النبي األكــرم  املـــال علمنا  فيما يخص 
صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم أن نــســيــر في 

ظلها بينما نحن نتعامل مع املال.
الـــلـــه  الـــــلـــــه وأن  مــــــــال  املـــــــــال  أوال: إن 
ــــاِل  ــــن مَّ ــم مِّ ــ ــ ــوُه ــ ــ

ُ
مــســتــخــلــفــنــا فـــيـــه: »َوآت

ــاُكــْم«، وأنــه سبحانه جعل 
َ
ـــِذي آت

َّ
ــِه ال

َّ
الــل

ــتـــاج ومــــن هو  لــلــفــقــيــر والـــعـــائـــل واملـــحـ
املــال نصيبا فيه،  في مصيبة يفرجها 

وجعل نصيب الزكاة حقا ألصحابها.
ثانيا: أن املرء مهما جمع ووعى – وهو 
لن يكتفي منه ولن يمأل فاه إال التراب - 
لن يزيد أن يكون مورثا لورثته، فيترك 
لــهــم مـــا تــعــب واجــتــهــد فـــي جــمــعــه كما 
يقول صلى الله عليه وسلم »أيكم مال 
ــه أحــب إلــيــه مــن مــالــه؟!«، قــالــوا: يا  وارثـ
رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال 
وارثه، فقال صلى الله عليه وسلم«مالك 
ما أنفقت ومــال وارثــك ما تــركــت«، فعل 
كل عاقل أن يكتسب منه ما يفيده وال 

يضره، وما يسهل حسابه وال يثقله.
 اإلســام على السعي لكسب 

َّ
ثالثا: َحث

ــه مــبــاح والــحــصــول عليه  ــال مــن وجـ املــ
خالًيا من الظلم والتعدي وأكل األموال 
بــالــبــاطــل واألكــــــل عـــن طـــريـــق الـــربـــا أو 
املـــال املــشــبــوه أو غــيــره، فــقــال سبحانه 
َباِطِل«، 

ْ
ِبال ُكم 

َ
َبْين ُكم 

َ
ْمَوال

َ
أ وا 

ُ
ُكل

ْ
أ

َ
ت  

َ
»َوال

وعـــن أبـــي هــريــرة رضـــي الــلــه عــنــه قــال: 
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»ألن يحتطب أحدكم ُحزمة على ظهره 
ــًدا فيعطيه أو  خير لــه مــن أن يــســأل أحـ

يمنعه«، البخاري.
رابعا: حث اإلسام على إنفاق املال في 
جــمــيــع صـــور الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي في 
املجتمع اإلسامي والبحث عن مواطن 
الثواب به وجعل فيه نفقات واجبة على 
املــال نفقته كالزوجة  مــن تلزم صاحب 

والوالدين واألبناء وغيرهم.
خامسا: أنكر اإلسام على الوصولين 
ومـــحـــبـــي املــــــال وكـــانـــزيـــه الـــبـــخـــاء عــن 
إنــفــاقــه وعــبــاد الــدرهــم والــديــنــار، حتى 
يقول صلى الله عليه وسلم »تعس عبد 

الدينار، تعس عبد الدرهم«. 

 رعاية األقارب 
 

ــلـــى إنــــفــــاق املــــال  ــد حــــث اإلســــــــام عـ ــ وقــ
بـــصـــورة تــجــعــل املـــؤمـــن كــريــمــا فـــي كل 
حاله، وحث على االتصاف بصفة الكرم 
في جميع صوره وأشكاله، فأمر بإكرام 
ــرام األهــل  ــ ــرام الـــجـــار، وإكـ ــ الــضــيــف، وإكـ
ــا 

ًّ
واألقــــــارب، وجــعــل إكــــرام الــضــيــف حــق

 على اإليمان 
ً
واجًبا على املسلم، ودليا

الــصــادق والــطــاعــة لــلــه، إذ يــقــول صلى 
الله عليه وسلم، »مــن كــان يؤمن بالله 
واليوم اآلخر فليكرم ضيفه«، البخاري، 

وأكد على حق الجار في اإلكرام.
ــا الـــقـــرآن الــكــريــم كــذلــك إلـــى رعــايــة  ودعــ
ــم  ــهـ ــلــــى مـــودتـ األقـــــــــــــارب، والــــــحــــــرص عــ
وصلتهم وإكــرامــهــم، واإلحــســان إليهم، 
ــعــــون  ــد الــ ــ ــلــــيــــهــــم، ومــــــــد يــ ــــف عــ ــــطـ ــعـ ــ والـ
ـــْرَبـــى 

ُ
ـــق

ْ
ال ا 

َ
قــــال تــعــالــى: »َوآِت ذ إلــيــهــم، 

ْر 
ِّ
َبذ

ُ
ت َواَل  ِبيِل   السَّ

َ
َواْبـــن  

َ
ــْســِكــن ِ

ْ
َوامل ُه 

َّ
َحق

ْبِذيًرا«.
َ
ت

 ثواب الجود والكرم 
 

الــلــه عليه وسلم  ــَم النبي صلى 
َّ
كما عــظ

ثــــــواب الــــجــــود والــــكــــرم واإلنـــــفـــــاق وبـــن 
ــقــــرآن الـــكـــريـــم ذلـــــك، فــيــقــول ســبــحــانــه:  الــ
ــُهــْم ِفي َسِبيِل 

َ
ْمــَوال

َ
أ  

َ
ون

ُ
ُينِفق  

َ
ــِذيــن

َّ
ال  

ُ
ل

َ
ث )مَّ

 ِفي 
َ

اِبل
َ
ْت َسْبَع َسن

َ
نَبت

َ
أ ٍة  ِل َحبَّ

َ
َكَمث ِه 

َّ
الل

ن 
َ
مِل  

ُ
اِعف

َ
ُه ُيض

َّ
َوالل ٍة   َحبَّ

ُ
ة

َ
ائ ٍة مِّ

َ
 ُسنُبل

ِّ
ُكل

ــُه َواِســـٌع َعــِلــيــٌم(، وقــال تعالى: 
َّ
ــاُء َوالــل

َ
َيــش

ْم 
ُ
نت

َ
َوأ ْيُكْم 

َ
ِإل  

َّ
ُيــَوف ْيٍر 

َ
 خ

ْ
وا ِمن

ُ
نِفق

ُ
)َوَمــا ت

 
َ
ون

ُ
 ُينِفق

َ
ِذين

َّ
(. وقال تعالى: )ال

َ
ُمون

َ
ل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
ال

 
ً
ِنــَيــة

َ
ا َوَعــا ــَهــاِر ِســـًرّ

َّ
ْيِل َوالــن

َّ
ــُهــم ِبالل

َ
ْمــَوال

َ
أ

ْيِهْم 
َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
ِهْم َوال ْجُرُهْم ِعنَد َربِّ

َ
ُهْم أ

َ
ل

َ
ف

 .)
َ
ون

ُ
ن

َ
 ُهْم َيْحز

َ
َوال

الله عليه وسلم الكرم  َر صلى  كما صـــوَّ
ــة لـــلـــمـــال تـــزيـــده  والــــجــــود كـــبـــركـــة خـــاصـ
وتنميه وتدفع عنه الشرور، فيقول: »ما 
مـــن يــــوم يــصــبــح الــعــبــاد فــيــه إال مــلــكــان 
ا 

ً
ينزالن، فيقول أحدهما: اللهم أعِط منفق

ا، ويقول اآلخــر: اللهم أعــِط ممسًكا 
ً
خلف

ا«، البخاري، ويقول: »ال حسد إال في 
ً
تلف

اثنتن: رجــل آتــاه الله مــاال فسلطه على 
هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، 

فهو يقضي بها ويعلمها«، البخاري.

 ذم اإلسالم البخل والتقتير

ــــام  ــر فـــقـــد ذم اإلسـ ــ عـــلـــى الـــجـــانـــب اآلخــ
البخل والتقتير واملنع، وحذر منه فقال 
 
َ
ــون

ُ
ــل

َ
 َيــْبــخ

َ
ــِذيـــن ـ

َّ
 ال

َّ
ــْحــَســَن  َي

َ
تــعــالــى: »َوال

ُهم  
َّ
ل ْيًرا 

َ
ِلِه ُهَو خ

ْ
ض

َ
ُه ِمن ف

َّ
الل اُهُم 

َ
آت ِبَما 

وا 
ُ
 َمــا َبِخل

َ
ــون

ُ
ق ــوَّ

َ
ــُهــْم  َســُيــط

َّ
ــرٌّ ل

َ
 ُهــَو ش

ْ
َبــل

َماَواِت   السَّ
ُ
ِه ِميَراث

َّ
َوِلل ِقَياَمِة 

ْ
ال َيــْوَم  ِبــِه 

ِبيٌر«.
َ

 خ
َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
ُه ِبَما ت

َّ
ْرِض  َوالل

َ ْ
َواأل

 
َ
ُمُرون

ْ
َوَيأ  

َ
ون

ُ
ل

َ
َيْبخ  

َ
ِذين

َّ
وقال تعالى: »ال

ُه 
َّ
الل اُهُم 

َ
آت َما   

َ
ُمون

ُ
َوَيْكت ِل 

ْ
ُبخ

ْ
ِبال اَس 

َّ
الن

اًبــا 
َ
 َعــذ

َ
ــَكــاِفــِريــن

ْ
ـــا ِلــل

َ
ـــْدن

َ
ْعـــت

َ
ــِلــِه  َوأ

ْ
ــض

َ
ِمــن ف

ا«، وجعل الله عاقبة املنفقن الفوز 
ً
ِهين مُّ

حَّ 
ُ

 ش
َ

ُيــوق والفاح، قال سبحانه: )َوَمــن 
.)

َ
ِلُحون

ْ
ف

ُْ
ِئَك ُهُم امل

َٰ
ول

ُ
أ

َ
ِسِه ف

ْ
ف

َ
ن

وكـــــان صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم يــتــعــوذ 
مـــن الــبــخــل فـــي دعـــائـــه، فــيــقــول: )الــلــهــم 
إنــي أعــوذ بك من البخل، وأعــوذ بك من 
ِل العمر( 

َ
ْرذ

َ
َردَّ إلى أ

ُ
الجن، وأعوذ بك أن أ

البخاري.
 ويــقــول صــلــى الــلــه عليه وســلــم: )ثــاث 
ــــــّح مــطــاع، 

ُ
ـــَبـــع، وش

َّ
مــهــلــكــات: هــــوى ُمـــت

ــرء بـــنـــفـــســـه( الـــســـلـــســـلـــة  ــ ــ ـــ ــ وإعــــــجــــــاب املــ
الصحيحة.

   َحثَّ اإلسالم على السعي لكسب المال من وجه مباح

قيمــة المال فــي منهــاج النبوة

نحاول معا أن ننظر إلى طريقته التطبيقية صلى 
الله عليه وسلم للمبادئ السابقة مع املال، يقول 
أنس رضي الله عنه: »ما سئل رســول الله صلى 
الله عليه وسلم على اإلسام شيئًا إال أعطاه، قال: 
فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بن جبلن فرجع إلى 
قومه فقال: يا قومي أسلموا فــإن محمدًا يعطي 

عطاًء ال يخشى الفاقة«، صحيح مسلم.
إن قــيــمــة املــــال فـــي حـــس الــنــبــي صــلــى الــلــه عليه 
وسلم قيمة ال تقوى على جذبه إليها، فاملال مال 
الله، وهو قد استخلفه فيه وهو أداة لنشر الخير 
ورفــع آالم املتأملن ومعاناة املتضررين وإصاح 
الــنــاس على تقويم سلوكهم  النفوس وتشجيع 
وإصـــاح مــســارات حياتهم وهـــذا بعض مــا يدل 

عليه ذلك املوقف السابق من حديث أنس.
لــقــد كـــان صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم يــعــطــي الــعــطــاء 
راجـــيـــا رضـــا ربـــه وتــرغــيــبــًا لــلــنــاس فـــي اإلســــام، 
وتأليفًا لقلوبهم، وقد ُيظهر الرجل إسامه أواًل 
 حتى ينشرح صدره 

ً
للدنيا ثم ال يلبث إال قليا

لإلسام بحقيقة اإليمان، ويتمكن من قلبه، يقول 
أنس: )إن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا فما 
يسلم حتى يــكــون اإلســـام أحــب إلــيــه مــن الدنيا 

وما عليها(.
كما كــان ربما اختص رجــاال بعطاء زائــد مخافة 
فتنتهم مخافة الفقر والعوز وإذا رأى صلى الله 
ــمــــان، فــقــد كــان  عــلــيــه وســـلـــم الـــرجـــل ضــعــيــف اإليــ
الله عليه وسلم يجزل له في العطاء، فقد  صلى 
قــال صلى الــلــه عليه وســلــم: »إنـــي ألعــطــي الرجل 
وغيره أحب إليَّ منه خشية أن ُيكبَّ في النار على 

وجهه«، البخاري.
ويــوم أن كــان فــي سفرة مــع أصحابه واقترضوا 
ــرأة مشركة ليتوضأوا ويشربوا  امـ مــزادتــن مــن 
أبـــت نــفــســه صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم إال أن تعيد 
املزادتن مملوءتن فقال ألصحابه اجمعوا لها، 
فــجــمــعــوا طــعــامــا مختلفا وجــعــلــوه فــي ثـــوب ثم 
الــطــعــام معها  حملوها عــلــى بعيرها ووضــعــوا 
وأمرها أن تطعم عيالها فرجعت املرأة إلى قومها 
ــنــــاس، أو هـــو نــبــي كما  فـــقـــالـــت: لــقــيــت أســـحـــر الــ
زعــمــوا، فحكت عــن فعل محمد وأصــحــابــه معها 

فأسلمت وأسلم جيرانها معها، البخاري.
لقد وصف كثيرون ممن لقوا النبي األكرم صلى 
الــلــه عليه وســلــم أنــه ُيعطي عــطــاء مــن ال يخشى 
الفقر، والحق أن عطاءه للناس إنما كان مرتبطا 
بأهداف رسالية طموحة ليس من بينها الغنى 
وليس يخيفها الفقر أو الحاجة، لقد كان يتحرك 

معتمدا اعتمادا أساسيا على توفيق ربه له وكان 
يعتقد اعتقادا جازما بأن ربه سيخلف عليه فيما 
هــو أفــضــل وأبــقــى مما ينفق، بــل إن آيـــات الــقــرآن 
م 

ُ
ت

ْ
ق

َ
نف

َ
الكريم قد بينت ذلك فقال سبحانه: »َوَما أ

ُه«.
ُ
ِلف

ْ
ُهَو ُيخ

َ
ْيٍء ف

َ
ن ش مِّ

العجيب هنا أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه 
وسلم الذي يعطي هذا العطاء ربما بات جوعانا 
ال يجد طعاما وربــمــا مــرت شــهــور وال يــوقــد في 
بيته نـــار عــلــى طــعــام يــقــتــاتــه هــو وال أهـــل بيته، 
إنه بهذا التطبيق األمثل للتعالي على الزخارف 
ــهـــوات لــيــضــع خــصــومــه فـــي مـــوضـــع حــرج  والـــشـ
بالغ، إذ يدل بنفسه على سمو رسالته الربانية 

وشفافيته اإليمانية الغير مسبوقة.
أمــــا فـــي شــهــر رمـــضـــان فــقــد كــــان يــضــرب لــلــعــرب 
الــكــرم والــجــود، يقول ابن  لــم يعرفوها فــي  أمثلة 
ــَم 

َّ
ــْيــِه َوَســل

َ
ــُه َعــل

َّ
ــى الــل

َّ
ــِه َصــل

َّ
 الــل

ُ
 َرُســــول

َ
عــبــاس: َكـــان

 
َ
ــان

َ
 ِفــي َرَمــض

ُ
ْجـــَوُد َمــا َيــُكــون

َ
 أ

َ
ــاِس َوَكـــان

َّ
ْجـــَوَد الــن

َ
أ

 
ْ
ــٍة ِمــن

َ
ــْيــل

َ
 ل

ِّ
ــاُه ِفــي ُكــل

َ
ــق

ْ
 َيــل

َ
ــان  َوَكـ

ُ
ــاُه ِجــْبــِريــل

َ
ــق

ْ
 َيــل

َ
ِحــن

ُه 
َّ
الل ى 

َّ
ِه َصل

َّ
الل  

ُ
َرُسول

َ
ل

َ
ف  

َ
ْرآن

ُ
ق

ْ
ال ُيَداِرُسُه 

َ
ف  

َ
ان

َ
َرَمض

ــِة، 
َ
ــْرَســل

ُْ
يــِح امل  الــرِّ

ْ
ــْيــِر ِمـــن

َ
ــخ

ْ
ْجــــَوُد ِبــال

َ
ــَم أ

َّ
ــْيــِه َوَســل

َ
َعــل

البخاري.
 وكـــان رســـول الــلــه صلى الــلــه عليه وســلــم أجــوُد 
ة، وكــان أجــود ما يكون 

َ
يِح املرَسل الرِّ بالخير من 

في رمضان، كما في الصحيحن من حديث ابن 
عباس – رضي الله عنهما.

سُمها 
ْ
ِدَم عليه سبعون ألف درهم، فقام َيق

َ
وربما ق

 حتى فرغ منها، ويحكي الصحابي 
ً
فما ردَّ سائا

الــكــريــم جبير بــن مطعم رضــي الــلــه عنه أنــه كان 
يسير مــعــه فــأوقــفــه الــنــاس يــســألــونــه املـــال حتى 
اضطروه إلى سُمرة، فخطفت رداءه، فوقف صلى 
الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي. لو كان لي 
ـَعـمًا لقسمته بينكم، ثــم ال 

َ
ن ـــــاه 

َ
الــِعـــــض عــدد هــذه 

تجدوني بخيا، وال كذوبا، وال جبانا، البخاري.
الله عليه وسلم  وقــد تعلم أصحاب النبي صلى 
األطهار تلك املعاني منه، فكانوا ينفقون أموالهم 
ابتغاء رضا ربهم ويجودون بما عندهم، كل على 
أنــفــق الصحابي الكريم  حسب استطاعته، وقــد 
أبـــو بــكــر الــصــديــق رضـــي الــلــه عــنــه مــالــه كــلــه في 
سبيل الله، والدفاع عن اإلسام، وتحرير الرقاب، 
ــام الــصــحــابــي الــكــريــم عــثــمــان بــن عــفــان رضــي  وقـ
الله عنه بتجهيز ثلث جيش املسلمن في غزوة 
ا، وكذلك فعل 

ً
»تبوك«، وكان يتكون من ثاثن ألف

عبد الرحمن ابن عوف وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما وغيرهم كثير.

طريقته التطبيقية صلى اهلل عليه وسلم

¶  اإلسالم حث على انفاق المال بصورة تجعل المؤمن كريما
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تـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــت 
املــــــــــــــــبــــــــــــــــادرات 
الــتــي أطلقتها 
التجارة  وزارة 
والــــــصــــــنــــــاعــــــة 
ــــان املـــــبـــــارك مــن  خــــــال شـــهـــر رمـــــضـ
ــا فـــــــي الـــــســـــوق  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــدافـ ــ ــ ــق أهـ ــيــ ــقــ ــحــ تــ
املحلي، ال سيما في ضبط مستوى 
ــلـــع واملـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  أســــعــــار الـــسـ
ــزداد عليها  ــ يـ الــتــي  واالســتــهــاكــيــة 
الــطــلــب خــــال الــشــهــر الــفــضــيــل، إذ 
الطبيعية لها  بقيت ضمن املعدالت 
وبيعها بأسعار تصل إلى التكلفة.

املحلية وفــرة  كما شــهــدت األســـواق 
في السلع والبضائع الغذائية وغير 
الغذائية طيلة شهر رمضان املبارك 
ــام  ــعـ ــاعـــن الـ ــطـ ــقـ ــاتـــف الـ ــكـ نـــتـــيـــجـــة تـ
والــخــاص وضــمــان اســتــمــرار تدفق 
الــســلــع واملــنــتــجــات والــبــضــائــع إلــى 

األسواق املحلية.
ــبــــادرات الــتــي نــفــذتــهــا  ــرز املــ ومـــن أبــ
ــغ  ــالـ ــبـ ــام الــــحــــالــــي والـ ــعـ ــلـ الـــــــــــوزارة لـ
عــددهــا 6 مـــبـــادرات، مــبــادرة السلع 
مــع املجمعات  بــالــتــعــاون  املــخــفــضــة 
الــتــجــاريــة الــكــبــرى بــالــدولــة والــتــي 
غــــذائــــيــــة  تــــــــجــــــــاوزت 500 ســــلــــعــــة 
ــنــــســــب تــخــفــيــض  واســــتــــهــــاكــــيــــة بــ
يــــقــــارب 25% عــن  إلـــــى مــــا  ــلــــت  وصــ

أسعارها بقية أشهر العام.

السلع المخفضة  

السلع املخفضة  مــبــادرة  وساهمت 
بإيجاد بيئة تنافسية بن املجمعات 
التجارية والسوبر ماركت مما أدى 
إلـــى اســتــقــرار األســـعـــار طــــوال شهر 
رمــضــان املــبــارك، وشـــارك بــاملــبــادرة 
19 مــجــمــعــا تــجــاريــا تــمــتــلــك فــروعــا 

تغطي جميع أنحاء الدولة.
وبــحــســب بـــيـــانـــات الـــرقـــم الــقــيــاســي 
ــلـــك لـــشـــهـــر مـــايـــو  ــهـ ــتـ ألســـــعـــــار املـــسـ
التخطيط  الــصــادر عــن جهاز   2018
ــذاء  ــغـ ــإن مــجــمــوعــة الـ ــ ــاء فـ ــ ــــصـ واإلحـ
ــفـــضـــت بــنــســبــة  ــخـ ــات انـ ــ ــروبــ ــ ــشــ ــ واملــ
عــلــى  الــتــخــفــيــضــات  بــســبــب   ،%1.5
ــــي شـــهـــر رمـــضـــان  بـــعـــض الـــســـلـــع فـ
املبارك، كما حدث انخفاض بنفس 
ــه  ــيـ ــرفـ ــتـ ــــي مــــجــــمــــوعــــة الـ الــــنــــســــبــــة فــ
ــة الـــســـلـــع  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والــــــثــــــقــــــافــــــة، ومـ
ــرى بــنــســبــة %0.3،  والــخــدمــات األخــ
ومجموعة األثاث واألجهزة املنزلية 

بنسبة %0.1.
كما شهدت مبادرات وزارة التجارة 
والــصــنــاعــة لــشــهــر رمـــضـــان املــبــارك 
لــلــعــام الــحــالــي مــبــادرة دعـــم أســعــار 
األغـــنـــام املــحــلــيــة »عـــواســـي عــربــيــة« 
ألــــف رأس مــن  مـــن 30  أكـــثـــر  لــتــقــدم 
املدعومة للمواطنن بسعر  األغنام 
بــســعــر  ــة  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ريـــــــــــال، والــ  1000
950 ريــــاال، كــمــا أعــلــنــت الــــوزارة عن 
الشهرية  التموينية  زيــادة الحصة 
أرز  ــيـــــس  ــ كـ بـــــصـــــرف  لــــلــــمــــواطــــنــــن 
إضـــــافـــــي عــــلــــى الــــحــــصــــة الـــشـــهـــريـــة 

املحددة لكل بطاقة تموينية.

إنتاجية المخابز 

ــادرة تـــحـــفـــيـــز إنـــتـــاجـــيـــة  ــ ــبــ ــ وكــــــــان ملــ
املـــخـــابـــز واملـــطـــاعـــم والــكــافــتــيــريــات 
واملــعــاصــر دور مــبــاشــر فــي ضــمــان 
استمرار توفر السلع الغذائية التي 
ــزداد عــلــيــهــا الــطــلــب خـــال الــشــهــر  ــ يـ
ــك بــالــســمــاح بــتــقــديــم  ــ الــفــضــيــل وذلـ
املتنوعة، وقدمت مبادرة  األصناف 
دعـــــم وتـــحـــفـــيـــز إنـــتـــاجـــيـــة أصـــحـــاب 
السماح  املنزلية من خــال  الرخص 
الترخيص  للمتقدمن منهم بطلب 
ــأكــــوالت الــشــعــبــيــة الــتــي  بــتــقــديــم املــ
فــرصــة لألسر  الــطــلــب  يــــزداد عليها 
املـــنـــتـــجـــة لـــــزيـــــادة إنـــتـــاجـــهـــا خـــال 

الفضيل. الشهر 

ولــتــنــســجــم أوقــــات عــمــل املــجــمــعــات 
ــروف  املستهلكن  مــع ظــ الــتــجــاريــة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة  أعــلــنــت وزارة 
أنـــــــه بــــإمــــكــــان جـــمـــيـــع الـــجـــمـــعـــيـــات 
التعاونية واملجمعات االستهاكية 
والــتــجــاريــة تــمــديــد ســاعــات عملها 
بــــــــدون الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــوافـــقـــات 
ــيــــث يـــمـــكـــنـــهـــا تـــمـــديـــد  مــــســــبــــقــــة، حــ
مــدار 24 ساعة  العمل على  ساعات 

خال اليوم. 

األنشطة التجارية 

ــادرات لـــدعـــم وتــحــفــيــز  ــبــ وتـــهـــدف املــ
ــة  ــطــ ــشــ ــلـــف الــــقــــطــــاعــــات واألنــ ــتـ مـــخـ
ــة وال ســيــمــا  ــ ــدولـ ــ الـ الـــتـــجـــاريـــة فــــي 
املـــخـــابـــز واملـــطـــاعـــم والــكــافــتــيــريــات 
إنتاجيتها  زيــــادة  عــلــى  واملــعــاصــر 
ــــودة مــنــتــجــاتــهــا خـــال  وتـــعـــزيـــز جــ
 عـــن تيسير 

ً
الـــكـــريـــم، فــضــا الــشــهــر 

ــذه  ــ ــلــــكــــن إلـــــــــى هـ ــتــــهــ وصـــــــــــول املــــســ
املنتجات من مختلف منافذ بيعها.  
ويــبــلــغ عــــدد املــجــمــعــات الــتــجــاريــة 
بــالــدولــة نــحــو 51 مــجــمــعــا تــجــاريــا 
للفواكه  للتجزئة ونحو 410 منافذ 
لــلــحــوم  مــنــفــذا  والــــخــــضــــروات و82 
األنـــــــــــــواع ونـــــحـــــو 571  بـــمـــخـــتـــلـــف 
لـــلـــتـــجـــزئـــة لــــألجــــهــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

واملنزلية.

عرض البضائع 

ــلــــكــــون أن  ــتــــهــ وأكــــــــــد خــــــبــــــراء ومــــســ
الــتــجــارة ساهمت  ــادرات وزارة  ــبـ مـ

ــار وتــقــديــمــهــا  ــعــ ــقـــرار األســ ــتـ فـــي اسـ
ــام املــســتــهــلــكــن  ــ بـــأســـعـــار الــكــلــفــة أمـ
ــان تــــوفــــر عــــــرض الـــبـــضـــائـــع  ــ ــمـ ــ وضـ
واملــنــتــجــات االســتــهــاكــيــة بــأســعــار 
مــنــاســبــة واســـتـــمـــرار تـــدفـــق الــســلــع 
الشهر  املحلية خــال  إلــى األســــواق 

الفضيل.
تـــطـــرقـــت  املـــــــــبـــــــــادرات  إن  وقــــــــالــــــــوا 

لجوانب متعددة من السوق املحلي 
ــة بـــاســـتـــقـــرار  ــمـ ــاهـ ــة املـــسـ ــيـ مــــن نـــاحـ
ــار وضـــــمـــــان تــــدفــــق الـــســـلـــع  ــعــــ األســــ
واملــنــتــجــات طــــوال الــشــهــر الــفــضــيــل 
وجودة السلع والبضائع املعروضة 

في السوق املحلي.
وأشـــــــــاروا إلـــــى أن أبــــــرز املــــبــــادرات 
كــان لها دور بضبط األســواق  التي 
خال الشهر الفضيل مبادرة السلع 
ــت تــنــافــســا  ــرضــ ــي فــ ــتــ ــفـــضـــة الــ املـــخـ
املحلي، باإلضافة  السوق  كبيرا في 
إلـــى زيــــادة الــســلــع املــعــروضــة طــوال 

الفضيل. الشهر 

بيئة مناسبة 

وقــال املستهلك عبدالله املنصوري 
الـــــتـــــجـــــارة  مـــــــــبـــــــــادرات وزارة  إن 
ــرز  ــــدور األبــ ــان لــهــا الــ والــصــنــاعــة كــ
فـــي الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار أســعــار 
الرمضانية خال  السلع والبضائع 
الفترة املاضية، الفتا إلى أن مبادرة 

فــي مختلف  السلع املخفضة واإلعـــان عنها 
التجارية سهلت على املستهلكن  املجمعات 
ــهـــم خـــــــال الــــشــــهــــر الـــفـــضـــيـــل  ــتـ ــيـ شــــــــراء حـــاجـ

بأسعار تنافسية وجودة عالية.
وأشــار إلــى أن املــبــادرات تأتي في ظل حرص 
ــر بـــيـــئـــة مـــنـــاســـبـــة فــي  ــيـ ــلـــى تـــوفـ ــة عـ ــكـــومـ الـــحـ
األسواق املحلية خال الشهر الفضيل، مشيرا 
الحكومة تسهم  التي تبذلها  الجهود  أن  إلى 
بــتــوفــيــر كــافــة الــســلــع واملــــواد الــغــذائــيــة طــوال 
الفضيل دون نقصان أي مادة غذائية  الشهر 

أو استهاكية.
وأكــــد عــلــى ضــــرورة فـــرض مــزيــد مــن الــرقــابــة 
الفترة املقبلة مع  على األسواق املحلية خال 
قــرب حــلــول عيد الفطر املــبــارك، الفــتــا إلــى أن 
التي تقدمها املجمعات  الترويجية  العروض 
أنها  إال  التجارية تساهم باستقرار األسعار 
رقــابــة لضمان تنفيذها مــن قبل  إلــى  تحتاج 

املعنية. الجهات 
ــتـــهـــاك الــنــهــائــي لــألســر  وتـــقـــدر نــفــقــات االسـ
ــام 2018  ــ ــع مــــن عـ ــرابــ املــعــيــشــيــة فــــي الــــربــــع الــ
بحوالي 38.89 مليار ريال مقابل 37.88 مليار 
ريــــال فـــي الـــربـــع الـــرابـــع املــمــاثــل لـــعـــام 2017، 
بزيادة قدرها 2.7%، كما تقدر نسبة مساهمة 
املعيشية  لــألســر  النهائي  نفقات االســتــهــاك 
من الناتج املحلي اإلجمالي االسمي في الربع 

الرابع لعام 2018 بنسبة %21.5.

القطاع الخاص 

ــال طـــــــارق مــــرســــي مــــديــــر مــجــمــع  ــ ــك قــ ــ ــــى ذلــ إلــ
الــدحــيــل االســتــهــاكــي إنـــه فــي كــل عـــام تطلق 
مــن  الــــعــــديــــد  ــارة والــــصــــنــــاعــــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ وزارة 
ــكـــون لـــهـــا أثــــر مـــبـــاشـــر فــي  ــتـــي يـ املـــــبـــــادرات الـ
اســتــقــرار األســـعـــار وتــوفــيــر الــســلــع الــغــذائــيــة 
واالستهاكية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص 
ــفــــتــــرة املـــاضـــيـــة  ــــال الــ ــوا خــ ــلـ ــمـ واملــــــزوديــــــن عـ
عــلــى تــأمــن حــاجــة الــســوق املــحــلــي مــن خــال 
التواصل مع الجهات املعنية وزيادة الكميات 
الواردة للسوق املحلي بما يتناسب مع حجم 

االستهاك في الشهر الفضيل.
وبن مرسي أن املبادرات ركزت على املنتجات 
الوطنية ودعمها في السوق املحلي من خال 
إلى  السلع املخفضة، مشيرا  شمولها ضمن 
أن املـــبـــادرة راعــــت تــنــوع الــســلــع بــمــا يضمن 
الشهر  توفير كافة مستلزمات األســرة خــال 
ــادة  ــ زيـ مــنــاســبــة ودون  الــفــضــيــل وبـــأســـعـــار 

بالسعر.

ــاد مــرســي بـــالـــدور الـــذي تــقــوم بــه وزارة  وأشــ
ــالـــتـــعـــاون مــــع كــبــرى  ــنـــاعـــة بـ الـــتـــجـــارة والـــصـ
ــام فـــي تــأمــن  ــل عــ الـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة فـــي كـ
ــادرات  ــبــ األســــــــواق املـــحـــلـــيـــة، الفـــتـــا إلـــــى أن مــ
ــــواق  ا مـــن حـــالـــة األسـ ــزء ــ الـــــــوزارة أصــبــحــت جـ

خال الشهر الفضيل.

الترويجية  العروض 

وأشار إلى أن الــوزارة حرصت على التواصل 
مـــع جــمــيــع املـــورديـــن والــتــنــســيــق مــعــهــم على 
ــنــــاف الــســلــع الـــتـــي يـــزيـــد الــطــلــب  أنــــــواع وأصــ
الفضيل وتوفيرها بأفضل  الشهر  عليها في 

وأنسب األسعار.
وأشـــار إلــى أن هــنــاك مجموعة مــن الــعــروض 
ــمـــعـــات  ــا املـــجـ ــهــ ــــوم بــ ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــرويــــجــ ــتــ الــ
القائمة املخفضة،  إلــى  بــاإلضــافــة  الــتــجــاريــة، 
التجارية  أن تنافسية املجمعات  إلــى  مشيرا 

تخدم املستهلكن في السوق املحلي.
ــة الــــــــوزارة  ــلـــت املــــــبــــــادرات كــــافــــة أنـــشـــطـ ــمـ وشـ
الـــصـــلـــة بــالــتــنــظــيــم والــــدعــــم والــتــحــفــيــز  ذات 
ــة  ــمـ ــائـ ــة وقـ ــ ــــومـ ــــدعـ مــــثــــل مــــــبــــــادرة األغــــــنــــــام املـ
الــســلــع االســتــهــاكــيــة املــخــفــضــة وغــيــرهــا، من 
ــبـــادرات الــحــيــويــة الــتــي تــتــنــاســب مــع شهر  املـ
ــادرات  ــبـ ــان، عــــاوة عــلــى الــعــديــد مـــن املـ رمـــضـ
القطاعات  املتعلقة بتنظيم األسواق وتحفيز 

التجارية.

المنتج الوطني 

وكـــــــان لــلــمــنــتــج الـــوطـــنـــي حــــضــــور بـــــــارز فــي 
األســواق املحلية خال الشهر الفضيل، إذ إن 
هناك عــامــات بـــارزة تــدل على أمــاكــن تواجد 
املــنــتــجــات الــوطــنــيــة، كــمــا أنــهــا حــضــرت بقوة 
بــقــائــمــة الــســلــع املــخــفــضــة، خـــاصـــة الــغــذائــيــة 
بــاتــت تغطي  الــتــي  املــنــتــجــة محليا  الــطــازجــة 
ا كبيرا من حاجة السوق، ال سيما األلبان  جزء
ــن الـــطـــازجـــة والـــحـــلـــيـــب، بــاإلضــافــة  ــ ــــدواجـ والـ
إلـــى املــجــمــدات واملــثــلــجــات املــحــلــيــة والــلــحــوم 

املصنعة.
وتأتي القائمة في إطار حرص وزارة التجارة 
والصناعة التي دأبت خال السنوات املاضية 
ــذه املــــــبــــــادرات بــتــوفــيــر  ــ ــثـــل هــ ــلـــى إطـــــــاق مـ عـ
احــتــيــاجــات املــواطــنــن واملــقــيــمــن مـــن الــســلــع 
االســتــهــاكــيــة بـــأســـعـــار مــخــفــضــة خــــال هــذا 
الشهر الفضيل حيث يزداد اإلنفاق على شراء 

الغذائية. السلع 

ساهمت بإيجاد بيئة تنافسية

6 مبادرات ضبطت إيقاع األسواق         خالل رمضان            

¶    المبادرات خلقت تنافسية عالية بين المجمعات

¶  طارق مرسي¶  عبد الله المنصوري

¶    للمنتج الوطني حضور بارز باألسواق المحلية خالل الشهر الفضيل

¶    وفرة في السلع والبضائع طيلة شهر رمضان

500 سلعة غذائية 
واستهالكية 

بأسعار مخفضة

19 مجمعا تجاريا 
ضمن مبادرة 

السلع المخفضة

30 ألف رأس من 
األغنام المدعومة 

للمواطنين

عمر القضاه
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ــابــــه  ــتــــشــ قــــــــد تــ
الـــــــــــطـــــــــــقـــــــــــوس 
والـــــــــــــــعـــــــــــــــادات 
ــة  ــيــ ــانــ ــرمــــضــ الــ
فــــي كــثــيــر مــــن دول الــــوطــــن الـــعـــربـــي، 
ــتـــرى »املـــســـحـــراتـــي« الــــــذي تــشــتــهــر  فـ
ــــوارع كينيا  بـــه مــصــر، يــطــوف فـــي شـ
الــصــائــمــن لالستيقاظ  يـــنـــادي عــلــى 

للسحور.
كــيــنــيــا الــتــي تــقــع فـــي شـــرق أفــريــقــيــا، 
يشكل عدد املسلمن بها نحو 35 في 
املـــائـــة مـــن جــمــلــة الــســكــان فـــي كينيا، 
أي مــــا يـــزيـــد عـــلـــى 8 مـــاليـــن مــســلــم، 
يــنــتــشــرون فــي الــقــطــاع الــســاحــلــي في 
مدن باتا والمــو ومالندي وممباسا، 
كــمــا يــنــتــشــرون فـــي الـــقـــطـــاع الــكــيــنــي 
املجاور لحدود الصومال وأوجادين.

ويـــصـــوم الــكــيــنــيــون املــســلــمــون نحو 
12 ســاعــة يــومــًيــا فــي رمـــضـــان، وقبل 
الــفــضــيــل، تعلق الزينة  الــشــهــر  بــدايــة 
في األحياء املسلمة، وتتزين املساجد 
املحلية الستقبال املصلن خالل أيام 
شهر رمضان الكريم. وكذلك الحرص 
على حضور جلسات اإلنشاد الديني 

وحلقات الذكر ودروس الدين.
ويحافظ الكينيون على ختم القرآن 
الــــكــــريــــم أكــــثــــر مـــــن مـــــــرة خـــــــالل أيـــــام 
رمــــضــــان، خـــاصـــة تــجــمــعــات الــصــالة 
بــاملــســاجــد، ومـــن أشــهــر املــســاجــد في 
ــا«، وهـــــو مــن  ــيــ ــامــ كــيــنــيــا مــســجــد »جــ
أبــرز املباني الدينية في نيروبي وله 
قــبــاب فــضــيــة ومــــآذن مـــزدوجـــة ويقع 
فــي حــي األعــمــال املــركــزي بالعاصمة. 
ــان املـــــبـــــارك فــي  ــ ــــضـ يـــتـــمـــيـــز شـــهـــر رمـ
كينيا بالتضامن والدعم املقدم ملئات 
الالجئن وكذا للمحتاجن في جميع 
أنحاء هذا البلد الواقع شرق إفريقيا.

وينتهز املجلس األعلى للمسلمن في 
لــشــؤون  الــســامــيــة  كينيا واملــفــوضــيــة 
ــة الـــشـــهـــر الــفــضــيــل  ــئــــن فــــرصــ الــــالجــ
ــلـــة واســـــعـــــة فـــــي جــمــيــع  إلطــــــــالق حـــمـ
مساجد البالد واملؤسسات اإلسالمية 
لـــجـــمـــع تــــبــــرعــــات لـــلـــمـــســـاعـــدة عــلــى 
تمدرس آالف الالجئن في كينيا ممن 
لـــم تــتــح لــهــم فــرصــة ارتـــيـــاد املــــدارس 

بسبب نقص التمويل.
ويكثف األئــمــة والــخــطــبــاء خــالل أداء 
صـــــلـــــوات الـــــتـــــراويـــــح والـــجـــمـــعـــة مــن 
دعــواتــهــم فـــي جــمــيــع مــســاجــد كينيا 
ــراط فــي  ــ ــخــ ــ ــلـــى االنــ لـــحـــث الـــجـــمـــيـــع عـ
هـــذا الــعــمــل اإلنــســانــي املــوجــه لفائدة 

الالجئن.
أفـــراد الجالية املسلمة، من   يتنافس 
خالل مبادرات عطاء متواصلة طيلة 
ــم، عـــلـــى تــنــظــيــم مــــآدب  ــريـ ــكـ الـــشـــهـــر الـ
إفــطــار جماعية يوميا وتقديم شتى 

أنواع التبرعات للمحتاجن.

استعدادات مبكرة

ويــــتــــم االســــتــــعــــداد الســـتـــقـــبـــال شــهــر 
ــا قــبــل  ــيـ ــنـ ــيـ رمــــــضــــــان املـــــــبـــــــارك فــــــي كـ
ــــدروس  حــلــولــه بــفــتــرة، حــيــث تـــقـــام الـ
واملحاضرات املتعلقة بأحكام الشهر 
الفضيل في املساجد، وتسهم وسائل 
اإلعالم املختلفة – رغم قلتها في هذا 
ــواد إذاعــيــة  املـــجـــال - مـــن خـــالل بـــث مــ
ــاالت صــحــفــيــة تـــتـــنـــاول الـــصـــوم  ــقــ ومــ

وأحكامه ودروسه.
ا املساجد املنتشرة في أرجاء البالد  أمَّ
ــــي األخـــــــــرى بــطــريــقــتــهــا  فــتــســتــعــد هـ
الــخــاصــة الســتــقــبــال الــضــيــف الــكــريــم 
من خالل إجراء إصالحات شاملة في 

ــاث. وعــلــى ســبــيــل املــثــال  ــ املــبــنــى واألثــ
فليس غريبا في مساجد كينيا رؤية 
كميات مــن السجاد الفاخر فــي شهر 
شعبان ينتظر دوره لتتزين به بيوت 
ــلـــول شـــهـــر رمـــضـــان  ــــرب حـ ــه مــــع قـ ــلـ الـ
املبارك. وتعيش األسواق في املناطق 
الــتــي يشّكل املسلمون أغلبية حراكًا 
ــى حلول 

ّ
غــيــر مــســبــوق، ويــســتــمــر حــت

عــيــد الــفــطــر الــســعــيــد حــيــث يتسابق 
الــتــجــار عــلــى جــلــب املـــزيـــد مـــن املــــواد 

الغذائية خاصة التمور.

التواصل بين األقارب

ــبـــق قـــــدوم  ومـــــــن املــــظــــاهــــر الــــتــــي تـــسـ
رمضان تجدد التواصل بن األصدقاء 
ــــارب ملــبــاركــة قـــرب حــلــول الشهر  واألقـ
الفضيل، وطلب التسامح فيما بينهم 

والدعاء بالتوفيق في ليلة القدر.
ومـــع قـــرب نــهــايــة شــهــر شــعــبــان يبدأ 
ــــن رؤيــــــــة هــــــالل رمـــضـــان  الــــحــــديــــث عـ
الــنــقــاش مــجــددًا حـــول جدلية  ليحتد 
من يحق له اإلعالن عن بدء الصوم من 

عدمه وقضية اختالف املطالع.
وما إن يعلن رؤية هالل شهر رمضان 
املـــبـــارك حــتــى تــعــم الــفــرحــة بــن أبــنــاء 
ــبــــالد،  ــة أنــــحــــاء الــ ــافــ املـــســـلـــمـــن فــــي كــ

ليبدأ عهد جديد تسود فيه األجــواء 
الروحانية. ومن أهم مظاهر االحتفاء 
ــام املــســاجــد باملصلن  ــ بــالــشــهــر ازدحـ
الذين يتوافدون عليها خاصة صالة 
ــــح، حـــيـــث تـــضـــيـــق املـــســـاجـــد  ــراويـ ــ ــتـ ــ الـ
ــم الــــصــــلــــوات  ــعــــظــ ــلــــن فــــــي مــ ــاملــــصــ بــ
املـــــــفـــــــروضـــــــة. ومـــــــــع دخـــــــــــول الـــعـــشـــر 
ــزداد وتـــيـــرة  ــ ــ األواخــــــــر مــــن رمــــضــــان تـ
ارتـــيـــاد املــســاجــد لــتــضــاف لــهــا صــالة 
التهجد كما يزداد االعتناق باإلسالم 
ــة. وتــشــكــل  ــنـ ــسـ ــن شـــهـــور الـ بـــغـــيـــره مــ
ــتـــي يـــحـــرص مــعــظــمــهــا  املـــســـاجـــد - الـ
على ختم القرآن في التراويح - محور 
الــنــشــاطــات والــفــعــالــيــات الرمضانية 

املختلفة في كينيا.

مساعدات للفقراء 

ــن األســــــــر عــلــى  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ ــــرص الـ ــحـ ــ ويـ
ــبـــة أبـــنـــائـــهـــم إلــــــى املـــســـاجـــد  مـــصـــاحـ
لحضور صالة التراويح والنشاطات 
املــصــاحــبــة لــهــا مــن مــواعــظ وغــيــرهــا. 
وفـــي هـــذا الــشــهــر يــــزداد الــنــاس قربا 
ــديـــم  ــقـ ــل وتـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ بـــبـــعـــضـــهـــم فـــــي الـ
املـــــــــســـــــــاعـــــــــدات، كـــــمـــــا تــــــــقــــــــّدم بـــعـــض 
الجمعيات مساعدات للفقراء وتقوم 
بإقامة إفطار جماعي بجهود محلية 

ــات عــربــيــة  ــن مـــؤســـسـ أو بــــاإلنــــابــــة عــ
وإسالمية.

ــا يـــوم الــجــمــعــة فـــي رمـــضـــان فهو  ــ أمَّ
ــام حيث  ــ مــخــتــلــف عـــن غــيــره مـــن األيـ
تكتظ املساجد باملصلن، ويالحظ 
ــعــــن املـــظـــاهـــر  بـــشـــكـــل ال تــخــطــئــه الــ
اإلســالمــيــة وســط نــيــروبــي، ويمتلئ 
الــجــامــع الــكــبــيــر فـــي قــلــب الــعــاصــمــة 
بــاملــصــلــن لــتــســمــح الــبــلــديــة بــإغــالق 

الشوارع املالصقة للصالة فيها.
وتــكــتــمــل الــفــرحــة بــيــوم الــعــيــد الــذي 
يعتبر يوما مشهودا - في بلد يشكل 
املــســلــمــون فــيــه أقــلــيــة - حــيــث تــقــام 
صـــالة الــعــيــد فـــي الــســاحــات الــعــامــة 
ويــــتــــدفــــق املــــصــــلــــون مـــــع أطـــفـــالـــهـــم 
فـــي مــشــهــد ال يــمــكــن رؤيـــتـــه إال في 
العيدين، ويحرص السياسيون على 
تسجيل مواقفهم في املحفل بطريقة 
ال تـــخـــلـــوا مــــن إيــــصــــال رســــائــــل ملــن 
يعنيه األمر مفادها أن املسلمن قوة 

لها حضورها في املشهد الكيني.
لــكــن الــحــديــث عــن الــفــرحــة واألجــــواء 
لــــدى مسلمي  املـــمـــّيـــزة  الــرمــضــانــيــة 
يــنــســيــنــا بعض  يــمــكــن أن  كــيــنــيــا ال 
ــتـــي تـــواجـــهـــهـــم، ومـــن  ــات الـ ــدّيـ ــتـــحـ الـ
بينها ارتفاع األسعار خــالل الشهر 
الفضيل بسبب جشع بعض التجار، 
ــان مــع  ــ ــــضـ وازديــــــــــــاد مـــتـــطـــلـــبـــات رمـ
انــتــشــار الــفــقــر بــن الكثير مــن أبــنــاء 

األقلية املسلمة.
يــتــمــثــل  الــــتــــحــــدي األكـــــبـــــر   

َّ
أن غــــيــــر 

بــاملــشــكــلــة األمـــنـــيـــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
البالد بشكل عام ومناطق املسلمن 

باألخص.
ــة أمـــــــام  ــ ــلــ ــ ــاثــ ــ ــات املــ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ومـــــــــن الــ
تــعــّدد املرجعيات الدينية  املسلمن 
والــســيــاســيــة خـــاصـــة فـــي الــقــضــايــا 
الــتــي تمسهم بــشــكــل خــــاص، وأكــبــر 
مــثــال عــلــى ذلـــك تــحــديــد بــدايــة شهر 
رمضان التي يختلف الناس حولها 
ا يربك  بسبب تنافر املرجعيات ممَّ
التي أعطتها الحكومة  العيد  إجازة 

للمسلمن.
ــان فــي   رمــــضــ

َّ
ــــول: إن ــقـ ــ الـ ــة  وخــــالصــ

ــا يــــشــــكــــل مــــنــــاســــبــــة إلبـــــــــراز  ــيــ ــنــ ــيــ كــ

املسلمن هويتهم وانتماءهم لهذا 
الــديــن الــعــظــيــم وتــوظــيــف الــعــواطــف 
اإليـــمـــانـــيـــة الـــجـــيـــاشـــة بـــمـــا يــخــدمــه، 
الــصــورة النمطية السلبية  لتغيير 
يــتــعــاون على تثبيتها الغالة  الـــذي 

من أبنائه واملتربصون من غرمائه.
ويذكر أن اإلســالم دخل كينيا خالل 
ــن مــــــــروان، حــيــث  عـــهـــد عـــبـــد املـــلـــك بــ
وفــــــدت هــــجــــرات عـــربـــيـــة نـــتـــج عــنــهــا 
تأسيس عدد من املدن العربية، كان 

أشهرها على اإلطالق مدينة المو.
الــكــثــيــرون أن قــبــائــل األزد  ويــعــتــقــد 
العمانية كان لها دور بارز في نشر 
البقعة عبر هجرتن  بــهــذه  اإلســـالم 
ــــو« وكــانــت  ــــى »المـ كـــان مــقــصــد األولـ
األخــــــــرى إلحـــــــدى ضــــواحــــي مــديــنــة 
»مــومــبــاســا«. ولــعــب الــتــجــار الــعــرب 
فـــي نــشــر اإلســـــالم بعد  ــا  مــهــّمً دوًرا 
اختالطهم بالكينين، حيث عملوا 
على التقريب بن اإلسالم والعادات 
الكينية بشكل حبب اإلســالم إليهم، 

حيث اعتنقوه فرادى وجماعات.

المؤسسة اإلسالمية 
في نيروبي 

ــيــــر مــن  ــثــ ــلـــمـــن فــــــي كـــيـــنـــيـــا كــ ــلـــمـــسـ لـ
الهيئات والجمعيات يــشــرف عليها 
املجلس األعــلــى ملسلمي كينيا، ومن 
ــدم الــهــيــئــات، املــؤســســة اإلســالمــيــة  أقــ
فـــي نـــيـــروبـــي، تــلــك الـــتـــي أنــشــئــت في 
عــام 1963 بجهود بعض أهــل الخير 
وتعمل في عــدة مــحــاور، مثل الدعوة 
ــرات  ــن طـــريـــق املـــحـــاضـ اإلســــالمــــيــــة عــ
والــكــتــب، والــتــعــلــيــم مـــن خـــالل إنــشــاء 
املــــدارس الــديــنــيــة الــحــديــثــة واملــنــاهــج 
املتطورة كذلك إنشاء مدارس تحفيظ 
الـــقـــرآن. وفـــي رمــضــان تــحــرص األســر 
الكينية على طهي كثير من األطباق 
ــي تــعــتــمــد  ــتــ ــالــــبــــالد، والــ املــــشــــهــــورة بــ
بشكل أساسي على الذرة التي تطحن 
ثم تطبخ عصيدة، وتؤكل مع حساء 
الخضروات وقد يضاف إليها اللحم 

أو السمك والدجاج.

رمضان في كينيا.. صالة تراويح وجلسات إنشاد وذكر
أجواء روحانية وختم القرآن أكثر من مرة

¶  مظاهر شهر رمضان في كينيا
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تزامن حلول شهر 
ــان املـــبـــارك  رمــــضــ
مـــــــــــــــع الـــــــصـــــــيـــــــف 
يــــــطــــــرح الــــعــــديــــد 
ــن الــــتــــســــاؤالت  ــ مــ
حول فوائد ممارسة الرياضة في رمضان، 
كــيــف نـــمـــارس الـــريـــاضـــة فـــي رمـــضـــان؟ ما 
هي األوقات املناسبة صحيًا؟، ما هي آثار 
الصيام على قدرتنا على ممارسة الرياضة 
ســـواء كــانــت إيجابية أو سلبية؟ ومــا هي 

أفضل التمارين؟.
ــبــــراء الـــتـــغـــذيـــة والـــريـــاضـــيـــن  وبـــحـــســـب خــ
فـــإن مــمــارســة الــريــاضــة فــي شــهــر رمــضــان 
توجد لها أشــكــال متنوعة تختلف حسب 
ــور مــمــارســة  ــن أكـــثـــر صــ نــمــط الـــحـــيـــاة، ومــ
الــتــي يمكن أن نقابلها، شخص  الــريــاضــة 
بــالــغ يــمــارس ريــاضــة املــشــي خـــال ذهــابــه 
للعمل صباحًا، وآخر يذهب لصالة ألعاب 
رياضية ملمارسة تمارين بناء العضات، 
وشــخــص يــذهــب لــصــالــة ألـــعـــاب ريــاضــيــة 
ــدهـــون وخــفــض  ملــمــارســة تــمــاريــن حــــرق الـ
ــاٍد ملــمــارســة  ــنــ الـــــــــوزن، وشـــخـــص يـــذهـــب لــ
رياضة في صالة مغلقة، وشخص يذهب 

لناٍد ملمارسة رياضة في الهواء الطلق. 
وتعتبر الرياضة الرمضانية فرصة جيدة 
املــفــيــدة، حيث إن  للتجمعات االجتماعية 
مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة فــــي رمــــضــــان تــســاعــد 
على حرق السعرات الحرارية الزائدة، التي 
الــتــغــذيــة  نــتــيــجــة نــمــط  الــبــعــض  يكتسبها 
غــــيــــر املـــنـــضـــبـــط فـــــي كــــمــــيــــات الــــســــعــــرات. 
الــريــاضــة تساعد على تحسن  ومــمــارســة 
ة الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي، وتـــحـــمـــي مــن  كــــفــــاء

مشاكل عسر الهضم، وهــذا طبعًا بجانب 
الــفــوائــد املــتــنــوعــة لــلــريــاضــة فــيــمــا يخص 
مختلف أجــهــزة الجسم، وخــاصــة العظام، 
والـــعـــضـــات، والــقــلــب، واألوعـــيـــة الــدمــويــة 
التي تشمل ممارسة الرياضة في رمضان 

وفي أي وقت آخر.
ــــاك أضـــــــــرار ملــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة فــي  ــنـ ــ وهـ
رمـــضـــان، وتــرتــبــط االنــعــكــاســات السلبية 
ملـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة فــــي رمــــضــــان بــبــعــض 
السلوكيات الخاطئة، وتشمل: مخاطر فقد 
السوائل الزائد والتعرض للجفاف الشديد، 
ترتبط هذه املشكلة بممارسة الرياضة في 
أوقــات سطوع الشمس لعدة ساعات، مما 
يترتب عليه فقد كميات هائلة من سوائل 
بـــشـــكـــل مـــائـــم  تـــعـــويـــضـــهـــا  الـــجـــســـم دون 

بــســبــب الـــصـــيـــام، مــمــا يــســبــب فـــي الــبــدايــة 
شعورا بالعطش الشديد، وإذا استمر فقد 
السوائل، فقد يتقدم الجفاف ملراحل أكبر، 
إذ تبدأ بالشعور بهبوط عــام في الجسم، 

قد تصل لفقدان الوعي الكامل.
كـــــذلـــــك مــــخــــاطــــر انـــــخـــــفـــــاض مـــســـتـــويـــات 
ــذه املــشــكــلــة  ــ الـــســـكـــر فــــي الـــــــدم، وتـــرتـــبـــط هـ
بـــعـــدم الـــحـــصـــول عــلــى كــمــيــات كــافــيــة من 
الكربوهيدرات املعقدة في السحور، التي 
ــــدرا لـــلـــطـــاقـــة لـــعـــدة  ــــصـ تـــضـــمـــن لـــلـــجـــســـم مـ
ســـاعـــات، وعــنــد مــمــارســة الــريــاضــة لفترة 
طــويــلــة، فـــإن الــجــســم يــقــوم بــحــرق كميات 
الــســكــر املـــفـــتـــرض بــهــا دعـــمـــه طـــــوال فــتــرة 
الــصــيــام فــي وقـــت قــصــيــر، مــمــا يــنــتــج عنه 
حـــدوث انــخــفــاض شــديــد إلمــــدادات الطاقة 

لألعضاء الحيوية، مثل القلب واملــخ، مما 
قد يترتب عليه مشكات صحية خطيرة.

وهناك مخاطر فشل عضلة القلب، وترتبط 
هذه املشكلة باملصابن بأمراض مزمنة في 
الــشــعــور بالهبوط  الــقــلــب بشكل أســاســي، 

واإلرهاق ومشاكل الجهاز الهضمي.
وينصح خال التمارين الرياضية بتجنب 
أوقـــات الظهيرة وســطــوع الشمس نهائًيا 
عــنــد مــمــارســة ألــعــاب فــي أمــاكــن مفتوحة، 
كــمــا أن مــمــارســة الــريــاضــة أثـــنـــاء الــصــيــام 
تكون في الفترة األخيرة وليس في بداية 
الـــصـــيـــام. عـــنـــد مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة أثـــنـــاء 
الـــصـــيـــام يــجــب ضـــمـــان أن يـــكـــون اإلفـــطـــار 
فــــي حــــــدود 4 ســــاعــــات لـــضـــمـــان تــعــويــض 
السوائل املفقودة في الوقت املناسب. وعند 

أثــنــاء الصيام يجب أال  الــريــاضــة  ممارسة 
تــزيــد املــــدة عــن 60 دقــيــقــة حــتــى ال يصبح 
احتياج الجسم للسوائل عاجا. وممارسة 
الــريــاضــة بــعــد اإلفـــطـــار تتطلب تـــرك وقــت 
ــا الـــوقـــت  ــ ــاٍف لــهــضــم الـــطـــعـــام قــبــلــهــا، أمـ ــ كــ
ــدء الــريــاضــة بــعــد اإلفــطــار  املــنــاســب قــبــل بـ
ـــا لحجم 

ً
بـــن 2 - 4 ســـاعـــات وفـــق ــتــــراوح  يــ

الوجبات التي تناولتها.
وعموما ينصح باملشي الهادئ في الصباح 
الــبــاكــر ملـــدة 30 - 45 دقــيــقــة، ويــعــتــبــر ذلــك 
فرصة جيدة لألشخاص الذين يرغبون في 
الحفاظ على لياقتهم بشكل عملي مع عدم 
توافر الكثير من الوقت لديهم، حيث تمكن 
ممارسة هذه الرياضة خال الذهاب للعمل 
فـــي الــصــبــاح، مـــع الـــحـــرص عــلــى أن يــكــون 
هذا في وقت مبكر من الصباح قبل زيادة 
ــرارة. ومـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة قبل  ــ ــــحـ حــــدة الـ
اإلفــطــار بــســاعــة، وتمثل مــمــارســة أي نوع 
من الرياضة ملدة في حــدود 60 دقيقة قبل 
اإلفطار فرصة جيدة ملن يرغبون في فقدان 
الوزن، حيث تعتبر ممارسة الرياضة بعد 
فــتــرة صــيــام تــزيــد عــلــى 8 ســـاعـــات عــامــا 
مــســاعــدا عــلــى حـــرق الــدهــون بــمــعــدل أكــبــر. 
ــار بــثــاث  ومــمــارســة الــريــاضــة بــعــد اإلفـــطـ
ســـاعـــات، حــيــث تــمــثــل مــمــارســة الــريــاضــة 
بعد اإلفــطــار بحوالي ثــاث ساعات النوع 
املناسب ملن يرغبون في بناء العضات، إذ 
يمكنهم ممارسة التمارين لفترة مفتوحة، 
حسب ما يتكون منه برنامجهم الرياضي 
مـــع تـــنـــاول كــمــيــات مــنــاســبــة مـــن األغـــذيـــة 
واملــكــمــات، الــتــي تــســاعــدهــم عــلــى تحقيق 

هدفهم بشكل صحي. 

أهمية اختيار األوقات المناسبة لممارسة الرياضة في رمضان
تجنبا لألضرار واآلثار الجانبية.. خبراء التغذية يؤكدون:

ا  ــزء ــات املــــحــــاة بـــالـــســـكـــر جــ ــروبــ ــشــ أصـــبـــحـــت املــ
ال يــتــجــزأ مـــن قــائــمــة الـــغـــذاء لــديــنــا، وبــالــنــســبــة 
لــلــكــثــيــريــن يــتــم الــحــديــث عـــن بــديــل ثــابــت للماء 
ــال أكــــبــــر املــســتــهــلــكــن  ــ ــفـ ــ الـــطـــبـــيـــعـــي، ويــــعــــد األطـ
للمشروبات املحاة بالسكر، تليهم فئة الشباب.

وتحتوي املشروبات املحاة بالسكر على كميات 
هائلة من السكر، حيث وجد بحث دولي أن معدل 
استهاك السكر العاملي يصل إلى ما ال يقل عن 
17 ملعقة سكر في اليوم، وأن 43% من استهاك 

السكر مصدره املشروبات الخفيفة. 
وتحتوي علبة متوسطة من املــشــروب الخفيف 
عــلــى حـــوالـــي 8 - 10 مـــاعـــق ســـكـــر، يـــوجـــد في 
زجاجة بحجم نصف لتر من مشروب غــازي ما 
ال يقل عن 12 ملعقة، فالذين يعتادون على شرب 
علبة واحــدة في اليوم، قد يضيفون إلــى وزنهم 
5-7 كيلو جرامات في السنة مصدرها فقط من 

املشروبات.
وبحسب خبراء التغذية فإن هناك ارتباطا وثيقا 
بن االستهاك املفرط للسكر واملخاطر الصحية، 
حــيــث وجـــدت األبـــحـــاث بـــأن هــنــاك عــاقــة قائمة 
بن استهاك غير مسيطر عليه من السكر وبن 
تطور تسوس األسنان، وأمراض القلب، والبدانة، 
ومرض السكري من النوع 2 ودهون على الكبد، 
وهناك 4.8 مليون شخص يموتون في كل عام 

من األمراض املزمنة املرتبطة باستهاك السكر.
ــال، يـــزيـــد اســتــهــاك الــســكــر  ــفــ ــاط األطــ ــ وفــــي أوســ
بشكل كبير من خطر تطور البدانة وفي أعقابها 
ــــرض الـــســـكـــري  ــثـــل مــ ــنـــة خــــطــــرة مـ أمــــــــراض مـــزمـ
للبالغن، ارتفاع ضغط الــدم، مشاكل في القلب، 
دهون على الكبد، اضطرابات العظام وأكثر من 

ذلك.
ويــنــصــح الـــخـــبـــراء بــاســتــبــدال هــــذه املــشــروبــات 
بالطبيعية مثل زجاجات ماء عذب وفيها قطع 
الــبــرتــقــال، وأوراق النعناع،  الــلــيــمــون، وشــرائــح 

وأوراق الليمون.

االبتعاد عن العصائر 
المحالة 

نصيحة اليوم

ــو فــاكــهــة الــصــيــف املــنــعــشــة،  ــر هـ ــمـ الــبــطــيــخ األحـ
ــل املــيــاه فــي ثــمــرة البطيخ النسبة األكــبــر،  وتــشــكِّ
ويلعب البطيخ دورًا مهمًا عند تناوله في إزالة 
عطش الصيف، وللبطيخ فــوائــد عــديــدة لصحة 
جسم اإلنــســان، فهو يحتوي على مــواد مضادة 
لألكسدة التي بدورها تحمي جسم اإلنسان من 

األمراض املختلفة.
وبحسب خــبــراء التغذية للبطيخ فــوائــد عديدة 
ــدّر لــلــبــول، حــيــث يــخــلــص الــكــلــى من  ــه مــ مــنــهــا أنـ
الترسبات أو الحصى بسبب البوتاسيوم الذي 
يــحــتــويــه، حــيــث يــخــفــض الـــبـــوتـــاســـيـــوم حمض 
الــبــولــيــنــا فــي الــــدم، وبــالــتــالــي حــمــايــة الــكــلــى من 
االلــتــهــابــات، ألنــه مــدر طبيعي لــلــبــول، ويحتوي 
عــلــى األرجـــنـــن الــــذي بفضله يــتــم الــتــخــلــص من 

األمونيا السامة.
ويــســاعــد الــبــطــيــخ الــكــبــد فـــي مــعــالــجــة األمــونــيــا 
ن بـــعـــد هـــضـــم الــــبــــروتــــن، ومـــــن ثـــّم  الـــتـــي تـــتـــكـــوَّ

التخلص من السوائل الزائدة عن حاجة الجسم، 
والــوقــايــة مــن السرطان وأمـــراض القلب. مــن أهم 
مــكــونــات البطيخ هــي مـــادة الليكوبن املــضــادة 
لألكسدة، فبفضل هذه املادة تقل فرص اإلصابة 
بــســرطــان الــبــروســتــاتــا والــقــولــون، والــوقــايــة من 
أمــــراض الــقــلــب وتــقــل فـــرص تــراكــم الــكــولــســتــرول 
فـــي الـــجـــســـم، وتـــحـــافـــظ هــــذه املــــــادة عــلــى صحة 
العظام وتقوية املفاصل والتخلص مــن آالمها، 
حــيــث يــمــتــص الــبــوتــاســيــوم عــنــصــر الــكــالــســيــوم 
ويــثــبــتــه فـــي الــعــظــام. كــمــا يــســاهــم فـــي تخفيض 
ضــغــط الـــــدم ويــتــمــيــز الــبــطــيــخ بـــاحـــتـــوائـــه على 
مادتي البوتاسيوم واملنغنيز، فكا العنصرين 
الـــّدم املرتفع ويمنعان تصلب  ضان ضغط 

ّ
يخف

راين، حيث يضبطان التحكم في حركة الدم 
ّ

الش
داخل األوعية الدموية التي تنقله.

وُيــنــصــح بــتــنــاول الــبــطــيــخ خـــال فــتــرة الــّصــيــف 
ـــاقـــة 

ّ
ــه يــمــنــح الـــجـــســـم املــــزيــــد مــــن الـــط ــ ــاّر، ألنـ ــ ــــحـ الـ

ــيــــرة، نـــتـــيـــجـــة كـــمـــيـــة الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات الـــتـــي  ــبــ ــكــ الــ
يحتويها مثل فيتامن )ب( باإلضافة لعناصر 
الــبــوتــاســيــوم واملــغــنــيــســيــوم، ويــحــتــوي البطيخ 
على فيتامن )أ( الضروري جدًا لحماية شبكّية 
ــظــر، ونتيجة وفــرة 

ّ
ــلــف وتــقــويــة الــن

ّ
الــعــن مــن الــت

ُيــنــصــح بالبطيخ كــغــذاء مهّم  فــيــه  الفيتامينات 
خلص 

ّ
للمرأة الحامل، وكذلك يساعد املرأة في الت

مـــن الــغــثــيــان والـــوقـــايـــة مـــن تــســمــم الــحــمــل، وألن 
ز إنتاج األنسولن فلذلك يكون 

ّ
املغنيسيوم يحف

البطيخ غذاء مهما ملرضى السكري، وبفضل هذه 
الفيتامينات يحّد من عامات تقّدم العمر أو ما 

يسمى بالشيخوخة التي تظهر على البشرة.
ويساعد كذلك في تقليل الوزن، ألنه يخفض من 
السعرات الحرارية في الجسم، حيث يقلل كمية 
الـــدهـــون املــتــراكــمــة والــتــحــكــم بــالــخــايــا الدهنية 
الــدهــون فــي الجسم، فالبطيخ عاج  الــتــي تنتج 

مهم لتنحيف الجسم.

البطيخ.. فاكهة الصيف المنعشة 

وسام السعايدة
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ــة لــلــحــي الــثــقــافــي  ــامـ ــة الـــعـ تــــواصــــل املـــؤســـسـ
ــدت حــلــتــهــا الــرمــضــانــيــة  ــ ــ ــتـــي ارتـ )كـــــتـــــارا(، الـ
املتأللئة بــاألنــوار والــزيــنــة، استقطاب فئات 
واســـعـــة مـــن الــجــمــهــور طــيــلــة الــشــهــر الــكــريــم، 
ــة ثـــقـــافـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــم وجـ ــ ــأهـ ــ ــا كـ ــهـ ــتـ ــانـ ــكـ ــة مـ ــكــــرســ مــ

وترفيهية في قطر واملنطقة.
وتتنافس مطاعم كتارا املنتشرة على امتداد 
ــة الــبــحــريــة لـــكـــتـــارا، على  ــهـ الـــشـــاطـــئ والـــواجـ
تقديم »الغبقة« تحت عنوان غبقة في السيارة 
والتي تعتبر واحدة من التقاليد الرمضانية 
الــتــراث وتعكس  العريقة التي تحتفظ بــروح 
عـــادة أصــيــلــة تــبــرز عــراقــة املــجــتــمــع الــقــطــري، 
ــا تـــقـــدمـــه مـــطـــاعـــم كـــتـــارا  ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى مـ
ومقاهيها مــن أصــنــاف عــديــدة مــن الوجبات 
ــاق الــحــلــوى املــســتــوحــاة من  ــبـ ــــات وأطـ واألكــ

املطبخ القطري أو العربي والعاملي.
وتـــوفـــر كـــتـــارا خـــال لــيــالــي الــشــهــر الــفــضــيــل، 
ــرة تـــزخـــر بمختلف  ــاحـ ــواء رمــضــانــيــة سـ ــ أجــ

جوانب الثقافة واملعرفة والترفيه، إلى جانب 
الــنــفــحــات اإليــمــانــيــة والـــتـــي تــشــع مـــن جــامــع 
كـــتـــارا الــكــبــيــر الــــذي يــشــهــد إقـــبـــاال كــثــيــفــا من 
الــذيــن يحرصون على أداء صلوات  املصلني 
ــام  ــتــــي يــحــيــيــهــا إمــ ــاء والــــتــــراويــــح والــ ــعـــشـ الـ
ــه الــعــطــرة،  الـــجـــامـــع بــصــوتــه الـــنـــدي وتــــاوتــ
فضا عن تسابق الفتيان والفتيات الصغار 
لــالــتــحــاق بــحــلــقــات تــحــفــيــظ الـــقـــرآن الــكــريــم 
ضمن الدورة الثامنة ملسابقة كتارا لتحفيظ 
الـــقـــرآن الــكــريــم، إلـــى جــانــب املـــعـــارض الفنية 
املتنوعة التي تبرز مختلف الفنون األصيلة 
املمزوجة بــروح الحداثة واإلبـــداع واالبتكار، 
الـــزوار عاملا مدهشا من الروافد  وتفتح أمــام 
والـــرؤى، وتهديهم متعة التأمل وسحر الفن 

وجمال املعرفة.
وقــــال الــدكــتــور خــالــد بــن إبــراهــيــم السليطي 
املدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي 
ــارا: إن كــــتــــارا أصـــبـــحـــت وجـــهـــة رئــيــســيــة  ــتــ كــ

للعائات ملا يجدونه فيها من أجــواء عائلية 
الــواســعــة والزينة  مناسبة، حيث املــســاحــات 
الــرمــضــانــيــة املــمــيــزة، بــاإلضــافــة إلـــى املطاعم 
الــعــاملــيــة املــتــنــوعــة، كــل هـــذه األســبــاب جعلت 
مــن كــتــارا الــوجــهــة السياحية األولــــى فــي كل 

املناسبات.
وتهتم كتارا بتوفير أجواء رمضانية خاصة 
كــل عــام تجمع بــني جــوانــب الثقافة والترفيه 
ــتــــرويــــح الــنــفــســي مـــمـــا يـــزيـــد فــــي نــفــوس  والــ
ــواء إيــمــانــيــة  ــ الـــزائـــريـــن الــطــمــأنــيــنــة وســـط أجـ

خالصة. 
الــحــي الثقافي كــعــادتــه بحلة جديدة  وتــزيــن 
تليق باألجواء الرمضانية، فتألألت الشوارع 
والـــطـــرقـــات بــزيــنــة خـــاصـــة، فــعــلــقــت األنـــــوار 
وتنوعت أشكال الزينة املضاءة، فمنها على 
شــكــل مــــآذن ومــنــهــا عــلــى شــكــل أهــلــة ومــنــهــا 
فروع نورانية متقاطعة أفقيا ورأسيا بألوان 

اذة تسر الناظرين.
َّ

أخ

»كتارا« تواصل استقطاب جمهور »أجواء رمضان«

الفرق  املــنــاســب لقضاء عطلة عائلية يمكن أن يعني  املــوقــع  اخــتــيــار   -1
بني إقامة فندق ممتعة أو بائسة، هكذا يرى خبراء السفر، فهل تريد أن 
تكون بالقرب من الشاطئ، أو في قلب املدينة؟ أو ربما تفضل الهدوء في 
املثالي لتطلعاتك  الفندق  إلــى  د اختياراتك أوال للوصول  الــضــواحــي، حــدِّ

وبقية أفراد األسرة.
2 - النقل هو عامل مهم أيضا، فإذا كنت ترغب في توفير املال، تأكد من 
اختيار فندق على مسافة قريبة من املعالم السياحية أو بالقرب من وسائل 
النقل العام املوثوق بها، ويمكنك االتصال بفندقك مقدما ملعرفة ما إذا كان 
يقدم خدمة النقل من املطار أو إلى املواقع املجاورة، وعما إذا كانت هناك 

رسوم للخدمة.
3- بــعــد يـــوم ســفــر طــويــل، وبــعــد اســتــراحــتــك فــي فــنــدقــك مــن املــؤكــد أنــك 
ــذا فــمــن الجميل أن يكون  املــطــاعــم، ولـ الــطــعــام فــي أحـــد  لــتــنــاول  ستحتاج 
بالفندق مطعم مناسب إلعداد وجبات محببة لألطفال، أو حتى في محيط 
الثالجة في  لتلبية رغباتك، كما أن وجــود  اثــنــان  أو  الفندق مطعم  موقع 
القهوة وامليكروويف إلعداد وجبات خفيفة وسريعة أمر  الغرفة، وصانع 

مهم خاصة للصغار.
الطفل، فالعديد من  للفندق خــيــارات رعــايــة  اخــتــيــارك  4- ال تهمل خــالل 
أو أي مرفق لرعاية  أندية لألطفال،  املوقع  الفنادق واملنتجعات توفر في 
الصغار، كما أن معظم الفنادق تعمل على تقديم قائمة من وكاالت رعاية 
األطفال املحلية، ويمكنك أيضا التحقق من خدمات جليسة األطفال على 

اإلنترنت في مواقع مثل Care.com عند السفر لقضاء عطلة عائلية.
5- عندما تبحث عن فندق، كن متأكدا من عامل مجانية اإلفطار، تناول 
الــطــعــام خـــارج املــنــزل كــل صــبــاح يمكن أن يــهــدر الكثير ســـواء فــي الوقت 
واألموال التي تنفقها، أما وصول وجبات اإلفطار إلى غرفتك في الصباح 
خالل قضاء عطلة عائلية وسيلة مريحة ولذيذة لبدء يوم جميل من رحلتك.

6- وجود الواي فاي املجاني في الفندق يساعدك على البقاء متصال مع 
للتسلية والترفيه،  أن أطفالك األكبر سنا سيستخدمونه  من تحب، كما 

فاجعله في مقدمات خياراتك عند البحث عن فندق مناسب.
7- هناك تفاصيل إضافية قليلة في الفنادق تجعل املسافرين يشعرون 
لــألطــفــال وأمـــاكـــن لعب  بــالــود والــتــرحــاب، فمثال وجـــود هــدايــا ترحيبية 

مناسبة لهم سيجعل من إقامتك فرصة مثالية الستمتاع الجميع.
العوامل عند اختيار أفضل  أكبر  الثمن هو واحــد من  الحال،  8- بطبيعة 
فندق لقضاء عطلة عائلية، فبغض النظر عن ميزانيتك، تحتاج إلى املوازنة 
بني اإليجابيات والسلبيات في كل بند على قائمة رغباتك في الفندق الذي 
ستختاره، وتحديد ما إذا كانت هناك أشياء تستحق أن تدفع عنها تكلفة 

إضافية أم ال.

الختيار أفضل فندق 
لقضاء عطلة العيد

نصـــــائح

يــــــــــــقــــــــــــدم فـــــــنـــــــدق 
»الـــــوادي الــدوحــة 
- إم غـــــالـــــيـــــري« 
مـــن فـــنـــادق أكـــور، 
تـــجـــربـــة رمـــضـــانـــيـــة خــــاصــــة، حـــيـــث يــمــكــن 
ــــدق االســــتــــمــــتــــاع بـــوجـــبـــات  ــنـ ــ ــفـ ــ لـــــــــــزوار الـ
اإلفـــطـــار والـــســـحـــور فـــي »خــيــمــة الـــــوادي« 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى االســـتـــفـــادة مـــن مــجــمــوعــة 
مـــن الـــعـــروض الــتــرويــجــيــة الــتــي ال تــقــاوم 
الــعــام. وترحب  خــال الشهر الفضيل هــذا 
ــوادي« فـــي الــفــنــدق بــالــضــيــوف  ــ ــ »خــيــمــة الـ
مـــع عــائــاتــهــم وأصـــدقـــائـــهـــم لــاســتــمــتــاع 
بمجموعة متنوعة مــن األطــبــاق العربية 
األصيلة والنكهات العاملية الشهية طوال 
الــشــهــر الـــكـــريـــم فـــي قـــاعـــة الــــواحــــة املــزيــنــة 
بــتــصــامــيــم رمــضــانــيــة راقـــيـــة تــعــكــس روح 
الــتــراث القطري األصــيــل بما يتماشى مع 
الهوية الخاصة بالفندق، وصّممت »خيمة 
الوادي« بعناية لتوفر جوا من التآلف مع 
الــحــرص عــلــى الــحــفــاظ عــلــى أرقـــى معاني 
ر الخيمة للضيوف 

ّ
الضيافة العربية. توف

مجموعة من محطات الطهي الحية التي 
ستقدم لهم مجموعة واسعة من املأكوالت 
اللذيذة من جميع أنحاء العالم، ولتعزيز 
الــجــوهــر الــحــقــيــقــي لـــهـــذا الــشــهــر املـــبـــارك، 
ــاع بــــأجــــواء  ــتــ ــمــ ــتــ ــيـــوف االســ ــلـــضـ يـــمـــكـــن لـ

رمضانية ساحرة.
ــام فــنــدق  ــ ــل، مـــديـــر عـ ــ ــ ــال دومـــيـــنـــيـــك أريـ ــ وقــ
ــة: »رمــــضــــان شــهــر يجمع  ــدوحــ الـــــــوادي الــ
األصــــدقــــاء واألحــــبــــة، وبـــالـــتـــالـــي حــرصــنــا 
الـــوادي على توفير جــو مثالي  فــي خيمة 
يــجــســد ســحــر الـــشـــرق األوســـــــط، وتــقــديــم 
أشهى أطباق املطابخ املحلية والعاملية في 

هذا الشهر الفضيل«.
وأضاف: »حرص رئيس الطهاة التنفيذي 
لدينا على تحضير أشهى أطباق املطابخ 
العاملية لتقديمها خال الشهر املبارك في 
وجــهــة اســتــثــنــائــيــة تــلــبــي تــطــلــعــات نخبة 
ــة، نــحــن عــلــى ثــقــة مـــن أن ضــيــوف  ــ ــــذواقـ الـ
خــيــمــة الــــــوادي ســيــســتــمــتــعــون بــالــجــوهــر 

الحقيقي للضيافة القطرية وسيختبرون 
تــجــربــة مــمــيــزة بــرفــقــة األصـــدقـــاء واألحــبــة 

تعكس أجواء شهر رمضان املبارك«.
ويقع الفندق وسط »مشيرب قلب الدوحة« 
ــا وســكــنــيــا  ــاريـ ــا تـــجـ الــــــذي يــمــثــل مـــشـــروعـ
جــديــدًا، وُيعتبر أذكـــى وإحـــدى أكــثــر املــدن 
الــعــالــم.  اســتــدامــة املبنية بشكل كــامــل فــي 
ويلعب املشروع دورًا محوريا في تسليط 
الضوء على اإلرث العريق ملدينة الدوحة، 
أمــر ينسجم تماما مــع جــوهــر وقيم  وهــو 
عامة »إم غاليري«، ويبُعد الفندق مسافة 
15 دقيقة عن مطار حمد الدولي، ومسافة 
10 دقـــائـــق مـــن الــخــلــيــج الـــغـــربـــي، ويــلــّبــي 
بات الضيوف 

ّ
الــفــنــدق احــتــيــاجــات ومتطل

من السياح ورجال األعمال على حد سواء.
ويــحــتــضــن الـــفـــنـــدق 213 غـــرفـــة وجــنــاحــا 
ــيــــل  ــــني الــــطــــابــــع الــــعــــربــــي األصــ ــــزج بــ ــمـ ــ تـ
ـــــــعـــــــاصـــــــرة، بــــاإلضــــافــــة 

ُ
والــــتــــفــــاصــــيــــل امل

ــائــــل ومــــرافــــق الــــراحــــة املــتــمــّيــزة  إلـــــى وســ
ــة، والـــتـــصـــامـــيـــم والــــديــــكــــورات  ــ ــدروســ ــ واملــ
امللهمة، والتدّرجات اللونية املذهلة التي 
 تــراثــيــة فــريــدة على األجـــواء 

ً
ضفي ملــســة

ُ
ت

الــعــصــرّيــة فـــي مــخــتــلــف أرجـــــاء وجــنــبــات 
ــســــوق« مــع  الــــفــــنــــدق.  تــتــمــّيــز »أجـــنـــحـــة الــ
الــجــنــاح املــلــكــي بـــشـــرفـــاٍت تــوفــر إطــــاالت 
مــمــيــزة عــلــى »ســـوق واقــــف«، بينما تتيح 
غــرف السوبيريور والــديــلــوكــس والــغــرف 
التنفيذية إطاالت خابة على أفق منطقة 
الـــذي ينبض بالحيوية  الــغــربــي  الخليج 
، وقد تم تزويد جميع الغرف بأسّرة 

ً
ليا

ــة مـــــن عـــامـــة  ــحــ ــريــ واســـــعـــــة ووثــــــيــــــرة ومــ
لــلــضــيــوف  )™MyBed(، والـــتـــي تــضــمــن 
ــة، بــاإلضــافــة إلــى  ــراحـ أعــلــى مــســتــويــات الـ
تقديم مجموعٍة من املنتجات والخدمات 
ــرة  ــاخـ ــفـ ــة ووســـــائـــــل الـــــراحـــــة الـ ــريـ الـــحـــصـ

املخصصة للضيوف من السيدات.

213 غرفة وجناحًا ومحطات طهي حية وأطباق عالمية

ضيافة عربية وتصاميم رمضانية راقية في خيمة »الوادي«



14
ملحق يومي تصدره  بمناسبة

Issue No 22 - Monday 27 May 2019

العدد 22
اإلثنين 22 رمضان 1440 هـ ــ 27 مايو 2019



15
ملحق يومي تصدره  بمناسبة

Issue No 22 - Monday 27 May 2019

العدد 22
اإلثنين 22 رمضان 1440 هـ ــ 27 مايو 2019

يــــــســــــتــــــقــــــبــــــل   
مــســجــد عــمــرو 
بــــــــــن الـــــــعـــــــاص 
املــــــــــصــــــــــريــــــــــن 
والـــــــزوار الـــعـــرب واملــســلــمــن األجـــانـــب 
يــومــيــا وخــاصــة فــي صـــاة الــتــراويــح، 
وما يحمله من روحانيات وإيمانيات، 
ــه بـــالـــصـــوت الــحــســن والــتــهــجــد  وربـــطـ
ــاء ملــصــر ولــلــمــصــريــن ولــكــافــة  ــدعــ والــ

املسلمن في العالم.
ويستهوي مسجد عــمــرو بــن العاص 
ــشــتــم رائــحــة 

ُ
نــفــوس املــصــريــن، ففيه ت

الصحابة كأقرب الناس للنبي وأبــرز 
آثارهم هي املسجد العتيق ففيه سنة 
وأثــــر وارتـــبـــاط ذهــنــي لــيــجــتــذب حالة 
الزهد واإلخاص والتهجد، والصوت 
ــفــــاء الـــنـــفـــوس والـــحـــالـــة  الـــحـــســـن وصــ

الهادئة وروح العاصمة القديمة.
وجــــــامــــــع عـــــمـــــرو بــــــن الــــــعــــــاص ُبــــِنــــي 
ــتـــي أســســهــا  فــــي مـــديـــنـــة الـــفـــســـطـــاط الـ
املسلمون في مصر بعد فتحها وكان 
يسمى أيضا بمسجد الفتح واملسجد 
العتيق وتاج الجوامع، وارتبط به فتح 
مصر، ودخول اإلسام، وبناء عاصمة 
ــر الـــلـــغـــة املـــصـــريـــة،  ــيـ ــيـ ــغـ ــدة، وتـ ــ ــديــ ــ جــ

وتحويل الثقافة إلى العربية.

المسجد أول األعمال
 بعد الفتح

ــل أعــمــال عــمــرو بن  ولــقــد كـــان مــن أوائــ
العاص رضي الله عنه، بعد الفراغ من 
فتح اإلســكــنــدريــة عــام 20 هـــ، أن جمع 
كبار الصحابة الكرام الذين كانوا معه 
في جيشه، واختار ناحية مشرفة على 
الثلة الكريمة  النيل، ثــم وقــف مــع تلك 
على تحديد اتجاه القبلة للمكان الذي 
أصبح أول جامع للصاة في مصر، بل 

في أفريقيا كلها.
 

البناء األول المتواضع

بـــنـــاء  املــــســــجــــد ذاك  ــاء  ــ ــنـ ــ بـ كـــــــان  وقـــــــد 
متواضعًا بسيطًا، إذ لم يجعل له في 
أول األمـــر مــحــراب مــجــوف، وال مــنــارة 
سامقة، وال فرش وال حصير، بل كانت 
مــســاحــتــه وقـــت إنــشــائــه 50 ذراعــــًا في 
30 ذراعــــــًا مــغــطــاة بــالــخــشــب وســعــف 
الــنــخــيــل، وأعــمــدتــه مــن جـــذوع النخل، 
وكــانــت جــدرانــه الــعــاريــة مــن النقوش 
ثــاثــة جـــــدران فــقــط، أمــــا جــهــة الــنــيــل ـ 
ـ فلم يكن فيها  وهــي الجهة الشمالية 
جــدار. ويقال: إن عدد الصحابة الذين 
اجــتــمــعــوا عــلــى إقـــامـــة مــحــرابــه بلغوا 
، وكــــان الــطــريــق يحيط 

ً
ثــمــانــن رجـــــا

به من كل جانب، وله بابان في الجهة 
البحرية، ومثلهما في الجهة الغربية، 
وآخران من الجهة الجنوبية مواجهان 

لدار عمرو بن العاص األمير نفسه.
ويقال أيضًا إن عمرو بن العاص اتخذ 
فــيــه مــنــبــرًا للخطبة عــلــيــه، فــأنــكــر ذلــك 
الــخــلــيــفــة عــمــر رضـــي الــلــه عــنــه وكــتــب 
ـــفـــه بــقــولــه: 

َّ
ــيـــه يــــأمــــره بـــكـــســـره، وعـــن إلـ

أمــا يكفيك أن تقوم قائمًا واملسلمون 
جــلــوس تــحــت عــقــبــيــك.. فــكــســره عمرو 
امتثااًل ألمر عمر رضي الله عنه. وجاء 
ــــات أنــــه أعــــــاده بعد  ــــروايـ فـــي بــعــض الـ

وفاته.
 

الدور األموي

وقــد انــصــب اهــتــمــام األمــــراء والخلفاء 
ــــي بـــــــادئ األمـــــــر عـــلـــى تـــوســـعـــة هـــذا  فـ
ــة فــيــه مـــع تجميله  ــافــ املــســجــد واإلضــ
ــه املـــســـجـــد  ــونــ ــكــ وتـــحـــســـيـــنـــه وذلـــــــــك لــ

تــقــام فيه الجمعة، مما  الـــذي  الــوحــيــد 
يجعل املصلن فيه يزيدون دائمًا على 

كل إضافة وزيادة وتوسعة.
ففي سنة 53 هـ في خافة معاوية بن 
أبـــي ســفــيــان، قـــام والــــي مــصــر مسلمة 
بن مخلد بإزالته وإنشائه من جديد، 
بعد أن ضاعف حجم مساحته وجعل 
لــه ســــورًا مــن اآلجــــر وجــعــل لــه صحنًا 
مــكــشــوفــًا، وزخــــرف جــدرانــه وســقــوفــه، 
ــة مــنــائــر  ــ ــعـ ــ ــه األربـ ــبـ ــوانـ ــأ فــــي جـ ــشــ وأنــ
أو صـــوامـــع لــلــمــؤذنــن، ونــقــش اســمــه 
عليها، وأمر بفرش املسجد بالحصير 
بـــدل الــحــصــبــاء. ويــقــال: إن تــلــك املـــآذن 
ــتـــي أقـــيـــمـــت فــي  ــدم املـــــــــآذن الـ ــ ــانـــت أقــ كـ
ــم تـــكـــن لــلــمــســاجــد  ــ اإلســـــــــــام، حـــيـــث لـ
بــعــد فــي تــلــك الــعــصــور مــــآذن مرتفعة 
فــــوق الـــبـــنـــيـــان. وفــــي ســنــة 79 هــــ قــام 
ــــي مــصــر  عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن مـــــــروان والــ
بتوسعته وتجديد بنائه، وفي خافة 
الـــولـــيـــد بـــن عــبــد املـــلـــك ـ الـــــذي اشــتــهــر 
باالهتمام بالعمارة عمومًا واملساجد 
قــام والــيــه على مصر قرة  ـ  خصوصًا 
بــن شــريــك العبسي عــام 93 هـــ بهدمه 
بأمر الخليفة الوليد، ثم أعاد بناءه من 

جديد ، مع زيادة مساحته.
وكان من إضافاته فيه: محراب مجوف 
في جهة القبلة، ومنبر خشبي جميل، 
ومـــقـــصـــورة )وهـــــي املـــكـــان املــخــصــص 
ــيـــر  ــيـــت الــــصــــاة لــــصــــاة األمـ داخـــــــل بـ

وحاشيته(. 
ــــــّرة إلــــى أربـــعـــة أعـــمـــدة تــجــاه 

ُ
وعـــمـــد ق

املــــحــــراب، فــطــلــي بـــالـــذهـــب تــيــجــانــهــا، 
ونتيجة االتساع الواضح في مسجد 
عـــمـــرو ـ بــعــد اإلضــــافــــة ـ فــقــد جــعــل له 
ــي جـــهـــتـــه الـــشـــرقـــيـــة  ــ ــة أبـــــــــواب فـ ــ ــعـ ــ أربـ
ــواب فـــي جهته  ــ ــة أبــ والـــغـــربـــيـــة، وثـــاثـ

البحرية.

الدور العباسي

ولقي جامع عمرو بن العاص اهتمام 
الدولة العباسية، فقد قام والــي مصر 
صالح بن علي )وهو عم الخليفة أبي 
جــعــفــر املــنــصــور( عـــام 133 هـــ بــزيــادة 
جــزء في الجامع في املــؤخــرة، وأصلح 
واجهته، وكان عمله هذا إتمامًا لعمل 

قــرة بــن شــريــك. ثــم فــي عــام 175هــــ ـ في 
خافة هارون الرشيد ـ زاد فيه موسى 
بـــن عــيــســى أمـــيـــر مــصــر مـــن الــنــاحــيــة 
ــى املـــســـجـــد ســاحــة  ــ الـــبـــحـــريـــة فـــضـــم إلـ

ماصقة له تعرف برحبة أبي أيوب.
وفي عهد الخليفة املأمون تولى مصر 
ــأولـــى الــجــامــع  ــر، فـ ــاهـ عــبــد الـــلـــه بـــن طـ
شديد اهتمامه، فأمر بتوسعة املسجد 
تـــســـاوي جميع  وذلــــك بــإضــافــة أرض 
مساحته السابقة، فزيد فيه من الجهة 
القبلية زيادة كبيرة، حتى بلغت أبعاد 
املسجد 120 مترًا طواًل و112.5 عرضًا، 
أي أن مساحته الكلية بلغت على وجه 
الــتــقــريــب 15 ألــــف مــتــر مـــربـــع، وبــهــذه 
الــزيــادة بلغ مسجد عمرو بن العاص 

أقصاه من حيث املاحةس. 
الــيــوم باملحافظة  املــهــتــمــون  ويجتهد 
عـــلـــى تـــلـــك املـــســـاحـــة الـــشـــاســـعـــة لــهــذا 

املسجد الرائع القديم.
لــم تتعد مــا زاده  وإذا كانت مساحته 
عــبــد الــلــه طــاهــر الــعــبــاســي، فــإنــه فيما 
ــن الـــســـنـــن لـــقـــي مــســجــد  ــ بـــعـــد ذلــــــك مـ
عــمــرو بــن الــعــاص فــي مــصــر اهتمامًا 
كبيرًا بالتجديد والتحسن والتزين 
من قبل عــدد كبير من األمـــراء والــوالة 

والخلفاء.

شهادات تاريخية

ويـــبـــدي إعـــجـــابـــه بــمــســجــد عـــمـــرو بن 
العاص في تلك الفترة العامة الرحالة 
الشهير ناصر خسرو عندما زاره عام 
439هــــــــ، بــمــا ســـطـــره فـــي رحــلــتــه عــنــه، 
يقول: )هذا املسجد العتيق يقوم على 
400 عمود من الرخام، وجدار املحراب 
كــلــه مــغــطــى بــالــرخــام األبـــيـــض، كتبت 
عليه آيات القرآن بخط جميل، يضيئه 
ــداه إلــيــه  ــ بــالــلــيــل مـــن الـــداخـــل تــنــور أهـ
الخليفة الحاكم بأمر الله وزنه سبعة 
قناطير من الفضة، باإلضافة إلى أكثر 
من 700 قنديل، وكان املسجد مفروشًا 
بــعــشــر طـــبـــقـــات مــــن الــحــصــيــر املـــلـــون 

بعضها فوق بعض(. 
ويــضــيــف الــرحــالــة نــاصــر خــســرو عنه 
ــر املـــســـاجـــد  ــمــ ــــن أعــ ــه: إنــــــه كــــــان مـ ــ ــولـ ــ قـ
بالناس والحركة، وهو مكان اجتماع 

يــقــل  الــــكــــبــــيــــرة، وال  املــــديــــنــــة  ــان  ــ ــكـ ــ سـ
ــبـــاح إلـــى  ــن الـــصـ ــــودون فـــيـــه ـ مــ ــــوجــ املــ
صــــاة الــعــشــاء ـ عـــن خــمــســة آالف من 
ــاب الذين 

ّ
طــاب العلم والــغــربــاء والــكــت

ــــوك، أي أن جـــامـــع  ــكـ ــ ــــصـ الـ يــــــحــــــررون 
عــمــرو بـــن الـــعـــاص كــــان مـــركـــزًا علميًا 
رائــدًا يجتمع فيه الشيوخ واألســاتــذة 
بالطلبة من جميع األنحاء واألرجــاء، 
الــغــربــاء للقاء مــن يبحثون  كما يــؤمــه 
عنهم من أهل مصر، وهو إضافة لذلك 
مقر مهم لكثير من املعامات والعقود 
ــانـــت تـــتـــم بــشــكــل  ــتـــي كـ ــادالت، الـ واملــــــبــــ
عــفــوي بــن الــنــاس عــن طــريــق العقود 

قيها. 
ّ
وموث

حلقات ودروس وعلماء

وال يفوتنا أن نشير إلى الدور العلمي 
الـــرائـــد الــــذي قـــام بـــه جــامــع عــمــرو بن 
ــرون، ويكفيه  ــ الــعــاص طــيــلــة قــــرون وقـ
فـــخـــرًا أن اإلمــــــام الــشــافــعــي ألـــقـــى فيه 

دروسه.
كــمــا يــكــفــيــه فـــخـــرًا أن حــلــقــات الــــدرس 
فيه في البداية كانت سنة 326هـ )33( 
لــلــشــافــعــيــن  حــلــقــة مــنــهــا )15( حــلــقــة 
و)15( حلقة للمالكين و)3( حلقات 
لــأحــنــاف ثــم ارتــفــع الــعــدد إلـــى )110( 
حــلــقــات. فــــإذا قــدرنــا أن كــل حــلــقــة بها 
ــل مـــن أن يــكــون  أقــ )20( مــســتــمــعــًا فـــا 
مجموع طــاب العلم في جامع عمرو 
ــثـــر مــــن ألــفــي  بــــن الــــعــــاص حـــيـــنـــذاك أكـ

طالب.
ـــ حلقة  بــل كـــان فــي املــســجــد عـــام 415هــ
تــقــوم عليها  لــلــســيــدات،  درس ووعــــظ 
إحــدى النساء الشهيرات فــي زمانها، 

وهي أم الخير الحجازية.
ومن تلك الحلقات وبأسماء مدرسيها 
وعــلــمــائــهــا، سميت فــي املــســجــد زوايـــا 
بــأســمــاء بــعــض الـــرجـــال، مــثــل الــزاويــة 
املجدية، والزاوية الصباحية، والزاوية 

الكمالية وغيرها.
ــم الــلــه ابـــن دقــمــاق املـــــؤرخ، حيث  ورحــ
يصف جامع عمرو بن العاص بقوله: 
)إمــــام املــســاجــد ومــقــدم املــعــابــد، قطب 
سماء الجوامع، ومِطلع األنوار اللوامع 

، وموطن أولياء الله وحزبه(.

»عمرو بن العاص« أول مسجد في أفريقيا

بيوت 
اهلل في 
األرض

مسجد عمرو بن العاص املسمى بـ«العتيق«، ُبني كأول مسجد في أفريقيا لدى قدوم الصحابي عمرو بن العاص على رأس الفاتحني 

من الصحابة لنشر اإلسالم وتأسست بتأسيس املسجد مدينة الفسطاط عاصمة مصر بعد الفتح اإلسالمي في ُسنة ممتدة في 

تاريخ مصر، أن تبنى عاصمة وأول حجر تضعه يكون لتأسيس مسجد.  وسمي املسجد بالعتيق، أي القديم أو األول، ليترك ُسنة 

أخرى هي تسمية أول مسجد بكل إقليم مصري بالعتيق، حيث يوجد بكل محافظة من محافظات الصعيد مسجد كبير قديم يسمى 

بالعتيق.  وملسجد عمرو بن العاص مكانة خاصة عند املصريني كونه مسجدا بناه الصحابة وكان رفيق فتح مصر ليمثل األصالة 

ل لسانهم من اللغة املصرية القديمة إلى اللغة العربية. وفاتحة الخير أن جعلهم مسلمني، وحوَّ

مقصد الصائمين لقيام شهر رمضان

¶ مسجد عمرو بن العاص

الطولونيون 
واإلخشيديون 

والفاطميون

بعد الحريق املـــروع الــذي أتــى على 
جــزء كبير مــن املسجد عــام 275 
ــد بــن  ــمـ ــام خـــمـــارويـــة بــــن أحـ ــ ـــ، قـ ــ هـ
طـــولـــون بــعــمــارتــه كــلــه عــلــى وجــه 

متقن جميل.
ـــ محمد بن  ثــم قـــام فــي عـــام 324هــ
ــارف  ــل زخــ ــأدخـ طــنــج اإلخـــشـــيـــد فـ
أكثر  املــســجــد، ونــقــش  فــي  جميلة 
أعمدة املسجد، وطوقها باألطواق 

املعدنية اللماعة.
وتـــوالـــت أعـــمـــال الــتــجــمــيــل فــيــه إلــى 
الحال الذي بدأ فيه ينافس املساجد 
الــعــظــام فـــي الــعــالــم اإلســـامـــي في 
حـــيـــنـــه. يــصــفــه حـــيـــنـــذاك الـــرحـــالـــة 
محمد بن أحمد املقدسي البشاري 
بعد أن زاره قبل عام 375هـ بقوله: 
ــبــنــاء، وفـــي حيطانه  ــه حــســن ال )إنــ
الفسيفساء على أعمدة  شيء من 
رخام، أكبر من جامع دمشق، وهو 

أعمر موضع بمصر(.
العناية بهذا  الفاطميون على  ودأب 
املــســجــد، فــهــذا الــحــاكــم بــأمــر الــلــه 
يهدي للمسجد مصاحف حسنة 
الخط وربعات كثيرة، ويجري فيه 
إلــيــه تنورًا  عــمــارة حسنة، ويــهــدي 

)أي ثريا ضخمة( من الفضة.
بالله يأمر بتلبيس  املنتصر  وهــذا 
صـــدر املـــحـــراب وأعـــلـــى الــعــمــوديــن 
ــه بــالــفــضــة  ــيـ ــبـ ــانـ ــن عـــلـــى جـ ــذيــ ــلــ ــ ال
ــة  ــامـ ــتـ ــنــــايــــة الـ ــــعــ ــة، مـــــع ال ــوشــ ــقــ ــنــ املــ
املــســجــد شهد  بـــل إن  بــاملــســجــد. 
مبكرًا ظهور املحاريب واملقاصير 
ـــ  ــام 442هــ املــتــنــقــلــة، فــقــد عــمــلــت عــ
ــقــــصــــورة خـــشـــبـــيـــة مــن  ــام مــ ــ ــــإمـ لـ
الــســاج مــنــقــوش بعمودين  خــشــب 
أيــام الصيف  من الصندل، توضع 
فــي صــحــن املــســجــد طــلــبــا لــبــرودة 
الــهــواء الــطــلــق، وتــرفــع شــتــاء حيث 

يصلى في داخل بيت الصاة.
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ملحق يومي تصدره  بمناسبة
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ُ

َيْرش

ــواب فضلك، وأنــزل عليَّ  اللهم افتح لي فيه أب
فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، 
وأسكني فيه بحبوحات جناتك، يا مجيب دعوة 

المضطرين.

◗ الصالة:
الصالة هي الركن الوحيد الــذي ال يسقط عن املسلم، 
فالشهادة تكفي ملرة واحدة في العمر، والزكاة تسقط 
عن الفقير املعسر، والصوم يسقط عن املريض الذي ال 
يرجى شفاؤه، والحج يسقط في حالة عدم االستطاعة، 
التي ال تسقط مهما كانت األســبــاب،  الــصــالة  وتبقى 

ونالحظ ما يلي:
• أن الصالة تحتوي على كافة األركان األربعة األخرى.
• فالشهادة املطلوب على اإلنسان التلفظ بها مرة في 

العمر، وهي تلفظ في الصالة.
• وفترة الصالة تكون بمثابة الزكاة لكون الوقت يكون 
مقطوعا من أوقات املصلي الذي من خالله يكسب منه 

بتسخيره للعمل.
• كما أن املصلي يكون أثناء الصالة ممسكا عن األكل 

والشرب وكل مبطالت الصوم.
يــكــون مشاركة  الكعبة  اتــجــاه املصلي نحو  أن  • كما 

للحج.
صالة الفجر: عدد الحروف 3 * عدد الركعات 2 = 6.

صالة الظهر: عدد الحروف 3 * عدد الركعات 4 = 12 
وكذلك لكل من صالة العصر واملغرب.

صالة العشاء: عدد الحروف 4 * عدد الركعات 4= 16.
الخمس هــو 57 و57 يمثل  النهائي للصلوات  الــنــاتــج 

املالحظات التالية:
أيام  • إن الصالة مكتوبة ومــقــررة على املسلم خــالل 
األسبوع السبع )يمثل رقم 7(، كما أن عدد الصلوات 

في اليوم الواحد 5 ويمثل رقم 5.
الــواحــد هو 12 وهو  اليوم  النوافل في  • عــدد صلوات 
حاصل جمع 7 و5، حيث جاء في صحيح مسلٍم عن أم 
حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: )ما من عبد مسلم يصلي لله كل 
يوم اثنتي عشرة ركعة تطوًعا غير الفريضة إال بنى 
ا في الجنة(، 12 ركعة: ركعتان قبل الفجر، 

ً
الله له بيت

وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد 
املغرب، وركعتان بعد العشاء.

بالقرآن  الــصــالة( ورد ذكـــره  )أقـــم  األمـــر  أّن فعل  كما 
الكريم )5( مّرات، وهذا يطابق تماما مجموع الصلوات 

اليومية املفروضة.
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األوائل يف اإلسـالم
¶ أول مـــن ثــقــبــت أذنـــهـــا هـــي هــاجــر زوجـــة 

إبراهيم.
¶ أول مسجد بني على األرض هو املسجد 

الحرام ثم املسجد األقصى.
¶ أول من اتخذ في بيته مسجدًا ُيصلي فيه 

هو عّمار بن ياسر.
¶ أول األنصار إسالمًا هو أسعد بن زرارة 

األنصاري.
¶ أول من ضرب على يد الرسول ليلة العقبة 

الثانية هو البراء بن معرور .
¶ أول املــهــاجــرات إلـــى املــديــنــة هــي أم سلمة 

بنت أبي أمية.
¶ أول دار سكنها رسول الله في املدينة هي 

دار أبي أيوب األنصاري .
¶ أول من ركب الخيل سيدنا إسماعيل.
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لـــم يــكــن مــحــمــد طــبــيــبــا، ولــم 

ــيـــدة  ــريــــح سـ ــشــ ــه تــ ــ يـــتـــســـن لــ

حامل، ولم يتلق دروســا في 

ــة، بل  ــنـ عــلــم الــتــشــريــح واألجـ

لـــم يــكــن هــــذا الــعــلــم مــعــروفــا 

إن  التاسع عشر،  الــقــرن  قبل 

ــح تــمــامــا  ــ ــة واضــ ــ مــعــنــى اآليــ

وقـــــد أثـــبـــت الـــعـــلـــم الـــحـــديـــث 

أغــــشــــيــــة  ثــــــالثــــــة  هــــــنــــــاك  أن 

أواًل:  تحيط بالجنني وهـــي: 

ــة الـــتـــي  ــقـ ــتـــصـ ــلـ األغــــشــــيــــة املـ

ــالـــجـــنـــني وتـــتـــألـــف  تـــحـــيـــط بـ

ــاء الـــــــذي تــتــكــون  ــغــــشــ ــن الــ ــ مـ

مــنــه بــطــانــة الــرحــم والــغــشــاء 

املــشــيــمــي والـــغـــشـــاء الــســلــي 

وهذه األغشية الثالثة تشكل 

الــظــلــمــة األولـــــى اللــتــصــاقــهــا 

ببعضها.

ــــم وهـــو  ــــرحـ ــا: جـــــــدار الـ ــيــ ــانــ ثــ

الثانية. الظلمة 

ــا: جـــــــدار الـــبـــطـــن وهـــو  ــثــ ــالــ ثــ

الثالثة. الظلمة 

فمن أين ملحمد محمد صلى 

ــه وســلــم بهذه  الــلــه عــلــيــه وآلـ

الطبية؟        املعلومات 

اإلعجاز القرآني

أسرار األرقام 
في القرآن الكريم

أوزي لحم

الزبادي والثوم والبصل والــروزمــاري والهيل مع  ابدئي بخلط 
»الــخــروف«  املكونات برقة على  افركي  الفلفل األبيض واملــلــح، 

ويفضل تركها فى التتبيلة ملدة ال تقل عن 6 ساعات.
الفرن على 180 درجــة مئوية، يغطى الخروف  تضبط حــرارة 
بالقصدير للساعة األولى ثم ينزع في الساعة الثانية إلعطائه 

اللون املميز والطعم املقرمش. 
في وعاء متوسط الحجم يحمر البصل بالسمن حوالي ثالث 
ملــدة عشرين دقيقة  املــفــروم ويطهى  اللحم  ثــم يضاف  دقــائــق 
امللح  لونه بنيا مع تقليبه املستمر مع إضافة  أو حتى يصبح 
والبهار الحلو والفلفل األسود والهيل. ثم تضاف مرقة الدجاج 

وتطهى على درجة حرارة عالية ملدة 10 دقائق ثم يضاف األرز 
ويغطى الوعاء ملدة 15 دقيقة على نار هادئة، بعد انتهاء الطهي 

تضاف إليه البازالء واملكسرات ثم يقلب جيدا.
يــوضــع األرز فــي صــحــن تــقــديــم أكــبــر ويــوضــع عــلــيــه األوزي 

ويزين باملكسرات. تكفي 6 أشخاص.

طريقة التحضير :

المكونات :

الشيف حسن علي

فندق سيتي سنتر روتانا

◗ لحم ضأن 4 كيلو  - 2 كيلو زبادي 
◗ 300 جرام من البصل املفروم، 50 جراما من الثوم، 60 جراما 
الهيل، 80 جراما  الروزماري )إكليل الجبل(، 30 جراما من  من 
من امللح، 30 جراما من الفلفل األبيض، 4 جرامات من الزعفران. 

◗ تجهيز األرز:
◗ - 2 كيلو أرز بسمتي 

◗  500 جرام لحم خروف مفروم 
◗ 200 جرام سمن، 200 جرام بصل، 20 جرام هيل، 25 جرام 
بهار حلو، 30 جرام ملح، 25 جرام فلفل أسود، 200 جرام بازالء 

خضراء مطبوخة.
◗ 200 جرام مكسرات محمصة للتزيني )اللوز، كاجو، سوداني(. 

◗ مرق دجاج

صحة وعافية

اإلشراف العام: عبدالدايم عبدالعزيز                       اإلخراج الفني: محمد غريب

رياال قطريا

التكلفة
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ــة كــبــار الــســن »إحـــســـان«  ــايـ اخــتــتــم مــركــز تــمــكــني ورعـ
الــذي حمل شعار »بالبر  الرمضاني  فعاليات برنامجه 

نرعاكم« في نسخته الخامسة لعام 2019. 
التي تم إطالقها من بداية  البرنامج  تضمنت فعاليات 
األول من شهر رمضان ثالث فعاليات رئيسية، حيث تم 
التوعوية ضمن  الرمضانية  إطــالق مسابقة »إحــســان« 
الجمهور بالخدمات  البرنامج بهدف تعريف  فعاليات 
التي يقدمها مركز »إحسان« لرعاية كبار السن، فضال 
السن وكيفية  التعامل مع كبار  عن توعيتهم بمهارات 
التي  رعايتهم وتلبية احتياجاتهم. وشــهــدت املسابقة 
أقــيــمــت عــلــى مـــدار تسعة أيـــام إقــبــاال كــبــيــرا مــن األســر 
والعائالت وكذلك الشباب واألطــفــال، حيث شــارك فيها 
املـــراحـــل العمرية  ألــفــي شــخــص مــن مختلف  أكــثــر مــن 
أكثر من 700 جائزة قيمة على املشاركني  وتــم توزيع 
والــفــائــزيــن فــي املسابقة. وتضمنت املسابقة فعاليات 
متنوعة من خالل االستعانة بأحد مقدمي البرامج والذي 
قام بجولة في مجمعي قطر مول وجلف مول وتم طرح 
أسئلة على العائالت تتعلق بطرق االهتمام بكبار السن 
والخدمات املتوفرة لهم وتم تقديم هدايا قيمة للفائزين.

البرنامج )خواطر رمضانية(،  وشملت أيضا فعاليات 
)التعليم والتدريب  أقيمت حلقة نقاشية بعنوان  حيث 
السن( تضمنت ثالثة محاور رئيسية  املستمر لكبار 
ــون مــبــيــض  ــأمــ ــتــــور مــ ــــدكــ ال ــور األول  ــحــ ــي املــ تـــحـــدث فــ
اســـتـــشـــاري الــطــب الــنــفــســي عـــن الــخــصــائــص الــعــمــريــة 
للتدريب والتعليم املستمر  السن ومــدى تقبلهم  لكبار 
وتحدث في املحور الثاني السيد راشد محمد الفضلي 
اإلنــجــازات والتحديات املجتمعية  استشاري تعليم عن 
التي تواجه عملية تعليم وتدريب كبار السن وفي املحور 
العزيز آل خليفة  بــن عبد  السيد مــبــارك  تــحــدث  الثالث 
ملــركــز »إحــســان« عــن دور مؤسسات  التنفيذي  املــديــر 
التعليم والتدريب وبناء  املدني في دعــم عملية  املجتمع 
الــقــدرات لــدى كــبــار لسن حيث تــم توضيح الـــدور الــذي 
يقوم به مركز »إحسان« في هذا املجال وشهدت الحلقة 
النقاشية حضورا جماهيريا كبيرا من الجهات املعنية 
إلــى تنظيم محاضرات توعوية  السن باإلضافة  وكبار 
بالتعاون مــع وزارة  تــم إطالقها فــي عــدد 200 مسجد 
ــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة لــتــوعــيــة أفــــراد املجتمع  ــ األوقـ

باحترام وتقدير وبر كبار السن.

2000 مشارك في المسابقة التوعوية لـ »إحسان«
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